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: مقدمة 

   أدى التقدم العممي والتقني في مجال تكنولوجيا المعمومات و التطورات السريعة 

والمتالحقة في مجال الحاسب اآللي إلى إمكانية بث المعمومات ونشرىا بسرعة كبيرة، 

ستخدام الحاسوب اآللي ظير  وكنتيجة حتمية لتطور لتقنية اإلتصال عن بعد، وا 

مايسمى بالنشر اإللكتروني، في حقبة الثمانينات بشكل أوسع، عمى الرغم من 

إستخدامو في النصف الثاني من السبعينات، فأصبح منافسا قويا لمنشر التقميدي، كما 

تاحة فرص جديدة  كان لظيور األنترنت أكبر األثر في التعريف بالنشر اإللكتروني وا 

لو مثل التأليف عن بعد، والنشر عند الطمب، وقد كشفت الدراسات واألبحاث 

والتجارب العالمية التي نشرت عن النشر اإللكتروني عن وجود تأثير ليذا الوافد 

الجديد في تغيير بيئة العمل والخدمات التي تقدميا المكتبات ومراكز المعمومات، فقد 

غير شكل المعمومات واألوعية الحاممة ليا، وساعد اإلختصاصيين في أداء أعماليم 

عمى نحو أكثر دقة وسرعة وفتح مجاالت كثيرة ومتنوعة من الخدمات لمستخدمي 

. المكتبات 

ولم يعد دور المكتبات الجامعية، بإعتبارىا مؤسسات رائدة في تقديم خدمات 

المعمومات، كما كان في الزمان السابق يقتصر عمى جمع الكتب وحفظيا، بل تعدى 

ذلك إلى إتاحة المعمومات، وتسييل الوصول إلييا إعتمادا عمى مصادر المعمومات 

اإللكترونية التي أفرزىا النشر اإللكتروني، ومن المالحظ أن كثيرا من الناشرين دخمو 
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في السوق اإللكتروني لتمبية إحتياجات البحث العممي من ناحية، وتمبية إحتياجات 

المكتبات من مصادر المعمومات اإللكترونية من ناحية أخرى، ويتوقع خبراء 

. المكتبات والمعمومات زيادة إعداد النشرات اإللكترونية المتخصصة 

     فال بد أن يتأثر أفراد المجتمع بيذا النوع من التطور، وذلك ألنو يمس جانبا 

من جوانب حياتيم بشكل أو بآخر، ونجد أن من أىم ىذه الجوانب جانب الحصول 

عمى المعمومة من قبل طالبييا، حيث يعمل كل طالب لممعمومة في الحصول عمييا 

بأسرع وقت ممكن، ألن اليدف األساسي لصاحب المعمومة ىو نشرىا ألكبر عدد 

من األفراد، فإنو قد استخدم ىذا التطور التكنولوجي في نشر معموماتو عمى أوسع 

. نطاق ممكن وذلك بالنشر اإللكتروني 

فصل :   من أجل اإللمام بموضوع البحث قد قسمنا الدراسة إلى أربعة فصول

حيث تطرقنا . تمييدي وفصمين نظريين وفصل ميداني باإلضافة إلى مقدمة وخاتمة 

في اإلطار المنيجي إلى أساسيات الدراسة من خالل صياغة إشكالية عامة 

وتساؤالت فرعية، وفرضيات مقترحة، إضافة إلى تحديد أىمية وأىداف الموضوع 

جراءات الدراسة، كما تطرقنا إلى أبرز وأىم  وأسباب إختياره والمنيج المتبع لمدراسة وا 

الدراسات السابقة التي ليا عالقة بموضوع بحثنا في حين تطرقنا إلى اإلطار النظري 

الذي قسمناه إلى فصمين وكل فصل إلى مبحثين، فالفصل األول كان بعنوان تطور 

الممارسات العممية لممكتبات الجامعية وعنوان مبحثو األول مفاىيم عامة حول 
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تعريف المكتبات الجامعية، أنواعيا، : المكتبات الجامعية وتناولنا فيو العناصر التالية 

سماتيا وخصائصيا، أىدافيا، أما المبحث الثاني كان بعنوان تحديات المكتبات 

وظائف : الجامعية في ظل التحوالت التكنولوجية ويظم ىذا األخير العناصر التالية

. المكتبات الجامعية، خدماتيا، المقومات األساسية ليا، ومستقبميا 

 أما الفصل الثاني فتناولنا فيو أساسيات النشر اإللكتروني الذي يظم مبحثين المبحث 

مفيوم النشر اإللكتروني، تاريخو، : األول مدخل عام لمنشر اإللكتروني وأىم عناصره 

. الفرق بين النشر التقميدي واإللكتروني، والمكونات األساسية لو

في حين جاء عنوان المبحث الثاني المراحل الكبرى في تجسيد النشر اإللكتروني 

. مراحل النشر اإللكتروني، مجاالتو، مزاياه وعيوبو : ومن أىم عناصره 

أما الفصل الميداني فتناولنا فيو تمييد ومبحثين المبحث األول تعريف مكان الدراسة 

تعريف جامعة العموم والتكنولوجيا بوىران، تعريف المكتبة : من أىم عناصره 

المركزية، مستويات المكتبة المركزية، ميام المكتبة المركزية، الييكل التنظيمي 

لممكتبة أما المبحث الثاني كان بعنوان أداة جمع بيانات الدراسة وقد ضم المقابمة 

وعرض وتحميل المقابمة، النتائج العامة لمدراسة، تحميل نتائج الدراسة عمى ضوء 

الفرضيات، إقتراحات  

. الدراسة،خاتمة 
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 :إشكالية الدراسة

إن التطور اليائل الذي يشيده مجتمعنا الحالي في مجال تكنولوجيا المعمومات زاد من 

حيث أصبحت تسعى , أىمية المكتبات بصفة عامة والمكتبات الجامعية بصفة خاصة 

 بالمستوى واالرتقاءبصفة مستمرة لمواكبة ىذا التطور والمحافظة عمى مكانتيا وموقعيا 

وأصبح مفروضا عمى المكتبات الجامعية أن تسخر كافة إمكانياتيا , العممي لممجتمع 

وأن تشغل التقنيات والتطبيقات المتوفرة عمى شبكة االنترنت وتوظيفيا ،البشرية والمادية

 .لتحقيق ىدفيا الرئيسي وىو خدمة المستفيدين من طمبة و باحثين

ويعتبر دخول التكنولوجيا الحديثة في مجال المكتبات والمعمومات من أىم وأقوى األحداث 

ومن أبرز ىذه التحوالت في المجال التقني , التي تواجييا المكتبات في أحداثيا ووظائفيا 

ظيور شبكة االنترنت وتطورىا المستمر ونظرا لمتطور العممي والتكنولوجي نجد ان 

 اليوم إلى تقديم الخدمات المكتبية من خالل النشر اإللكتروني اتجيتالمكتبات الجامعية 

نظرا لما ,الذي يعد من أىم المصادر المنشورة إلكترونيا من قبل المكتبات الجامعية , 

يحممو من معمومات راقية وحديثة في عممية التحول نحو مجتمع المعمومات لما ينتجو لنا 

. من قدرات فائقة في اإلختزان واإلسترجاع والبث لممعمومات 

ومن ىذا المنطمق جاءت الدراسة كمحاولة لمعرفة دور النشر اإللكتروني في المكتبات 

 في يااللتررو كيف يتجسد النشر :ومنو يمكن طرح اإلشكال التالي .الجامعية الجزائرية 

  تطبيقه في المكتبات الجامعية؟ىرما مدالمكتبات الجامعية الجزائرية ؟ 
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 : تسـاؤالت الدراسة-

: ومن ىذه اإلشكالية تنبثق التساؤالت الفرعية التالية

 تطبيق النشر اإللكتروني ؟ إلىمامدى سعي المكتبات الجامعية .1

ماىو الدور الذي تمعبو تكنولوجيا المعمومات في تفعيل وتطوير النشر االلكتروني .2

. بالمكتبات الجامعية ؟

ماىي أىم المشاكل والمعوقات التي تواجييا المكتبة في تطوير النشر اإللكتروني؟ .3

. ماىي الخدمات التي تقدميا مؤسسات النشر اإللكتروني لممكتبات الجامعية ؟.4

 :فرضيات الدراسة 

فيي , ذكي يتوصل إليو الباحث ويتمسك بو بشكل مؤقت استنتاج:"تعرف الفرضية بأنيا 

فوضع الفرضيات بشكل دقيق يمكن الوصول ,أشبو برأي الباحث المبدئي في حل المشكمة 

 .1"الى نتائج موضوعية 

: وعميو قمنا بوضع جممة من الفرضيات تمثمت في 

تمعب تكنولوجيا المعمومات دور  .ى المكتبات الجامعية إلى تطبيق النشر اإللكترونيتسع.

. االلكتروني بالمكتبات الجامعية ىام في تفعيل وتطوير النشر

                                                             

أسسو ؛أساليبو ؛مفاىيمو ؛أدواتو : البحث العممي واستخدام مصادر المعمومات التقميدية وااللكترونية . قندليجي ؛عامر 1

 .67ص  .2008المسيرة لمنشر ؛ ردا:؛عمان 
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من أىم المشاكل والمعوقات التي تواجييا المكتبة الجامعية في تطوير النشر اإللكتروني .

 بعض البرامج لمحصول عمى الكتب اإللكترونية  استخدام تعمم إلىالحاجة 

من الخدمات التي تقدميا مؤسسات النشراإللكتروني لممكتبات الجامعية خدمة التسويق .

. المباشر عبر الوسائط اإللكترونية 

 :منهج الدراسة-

وىو بذلك البرنامج الذي يحدد لنا ,ىو الطريقة التأممية المقصودة نتيجة تفكير:المنهج 

السبيل لموصول إلى الحقيقة المؤدية إلى الكشف عن الحقيقة العممية ويشمل مجموعة من 

. 1اإلجراءات والترتيبات التي يضعيا الباحث من أجل بحثو

 في دراستنا ىذه عمى المنيج التفسيري الذي يعتمد عمى تقنيتي الوصف اعتمدناوقد .

والتحميل تبعا لطبيعة ىذه الدراسة التي تيدف إلى وصف حالة المكتبات الجامعية في 

 لمنشر اإللكتروني والوقوف عمى حجم التغييرالذي أحدثو ىذا النشر في تطوير استخداميا

كما قمنا بدعمو بجانب تحميمي لمبيانات الكيفية التي تحصمنا .األنشطة المكتبية وتسييميا

. عمييا من خالل دراستنا الميدانية

: إجراءات الدراسة-

                                                             

: اإلسكندرٌة . أسس علمٌة ، حاالت تطبٌقٌة :  أبو بكـر ، مصطفى محمود؛ أحمد عبد هللا ، مناهج البحث العلمً 1

  . 43ص  . 2007الدار الجامعٌة ، 
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عمى الباحث تحديد مجاالت بحثو والتي تتكون من عناصر  :حدرد رمجال الدراسة

محورية تعتبر ركيزة البحث المتمثمة في الحدود المكانية والزمانية من أجل التحكم في 

. الموضوع

اإلطار الذي أجرينا فيو دراستنا الذي تتوزع عميو عينتنا لقد تمت بجامعة :الحدرد المكانية 

. العموم والتكنولوجيا بوالية وىران 

 من خالل القيام ببحثنا من بداية أخذ الموضوع استغراقوالوقت الذي تم :الحدرد الزمانية 

ثم جمع الوثائق التي تخدم بحثنا وصوال إلى الدراسة الميدانية لمبحث وتحميميا بعد جمع 

 .عناصرىا

.  المكتبة المركزية بجامعة العموم والتكنولوجيا بوىرانةمسؤوليتمثمت في :الحدرد البشرية

: أدرات الدراسة-

وىي من الوسائل الميمة لمحصول عمى ت،تعتبر من أساليب تجميع البيانا:المقابلة.1

وىي عبارة عن محادثة موجية يقوم بيا الفرد مع الفرد أو الجماعة من األفراد ،البيانات 

 .1(المستجوب)أو  (الباحث)وىي عبارة عن تبادل لفظي يتم بين القائم بالمقابمة .

وذلك بيدف جمع ,بحيث طبقت مقابمتنا سواء كان مع المسؤول المكتبة المباشر 

بحيث تمحورت أسئمة المقابمة حول المكتبات الجامعية .المعطيات التي تخدم ىذه الدراسة 

.  لمنشرااللكتروني واستخدامياوتبنييا 

                                                             

 172ص  . 2003الدار المصرٌة اللبنانٌة ، : القاهرة . البحث ومناهجه فً علم المكتبات .  عبد الهادي ، دمحم فتحً 1

 . 
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عمى أداة المالحظة إلى جانب المقابمة بحيث تقدم  ىذه األخيرة اعتمدناكما : المالحظة.2

 طبيعة ىذا إلىباإلضافة ,معمومات موثوق بيا مما يزيدىا أكثر قيمة وموضوعية 

توجيو الحواس "وتعرف المالحظة بأنيا ,المدروس الذي يتطمب مثل ىذه األدوات 

إلى ظاىرة أو مجموعة من الظواىر رغبة عن الكشف عن صفاتيا أو خصائصيا واالنتباه

. 1بيدف الوصول إلى كسب معرفة جديدة عن تمك الظاىرة 

 في دراستنا عن المالحظة دون المشاركة حيث يكون الباحث عبارة عن اعتمدناحيث 

.  في أي نشاط يمارس في ميدان الدراسة والذي لو عالقة بالموضوع االشتراكمراقبون 

 لموضوع النشر االلكتروني في المكتبات الختيارنالقد كان  :أسباب اختيار المرضرع-

: الجامعية لعدد من األسباب الموضوعية نذكر منيا

.  النشر اإللكتروني في إدارة المكتبات الجامعية الجزائريةاستخدامتوجو المستفيدين نحو .

. توضيح أىمية النشر اإللكتروني في إدارة المكتبات الجامعية .

 المكتبة مع احتياجاتالحسن لموظائف المكتبية ومسايرة التسييرفشل النشر التقميدي في .

. تزايد أوعية المعمومات وتنوعيا

: األسباب الذاتية 

. الرغبة في معالجة ىذا الموضوع نظرا ألىميتو بالنسبة لممكتبات الجامعية.

                                                             

دٌوان المطبوعات : الجزائر   . 4ط . مناهج البحث العلمً وطرق إعداد البحوث .  بوحوش ، عمار ؛ دمحم محمود 1

  .120ص  . 2007الجامعٌة ، 
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التعرف عمى أىمية النشر اإللكتروني ودوره خاصة فيما يتعمق بالمكتبات الجامعية .

 يكتسبيا النشر االلكتروني لتطوير أصبحاىتمامات شخصية حول األىمية البالغة التي .

. المكتبات الجامعية والنيوض بيا 

 .إثراء الرصيد الفكري الذي يتناول موضوع النشر االلكتروني وتكممة لمدراسات السابقة.

 :أهمية الدراسة-

 النشر استخدامتظير أىمية الدراسة عمى أنيا واحدة من الدراسات التي تناولت .

. اإللكترونيفي المكتبات الجامعية 

 وسائط النشر اإللكتروني في المكتبات باستخدامعرض التجارب والخبرات ذات العالقة .

الجامعية ومن ثم تبادليا بغرض تفادي السمبيات التي مرت بيا ىذه المكتبات أثناء 

. تعامميا مع الناشرين 

 ثقافة النشراإللكتروني في استخدامالكشف عن اإليجابيات والسمبيات التي صاحبت .

 من االستفادةمما يساعد عمى التخطيط المستقبمي الجيد لكيفية ,المكتبات الجامعية 

. خدمات النشراإللكتروني بطرق فاعمة وسميمة 

: أهداف الدراسة -

. التعرف عمى الواقع الحالي لمنشر االلكتروني في المكتبات الجامعية .

. تحديد الخدمات التي تقدميا مؤسسات النشراإللكتروني لممكتبات الجامعية .

التعرف عمى المشكالت والمعوقات التي تواجو النشر اإللكتروني في المكتبات الجامعية  .
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 من النشر اإللكتروني وتفادي االستفادةتقديم التوصيات والمقترحات المناسبة حول كيفية .

 .سمبياتو في المكتبات الجامعية 

: مصطلحات الدراسة -

ىو مجموعة من العمميات التي يمر بيا المطبوع إبتداءا من كونو  :النشر التقليدي

مخطوطا يصل لمقارئ أو المستفيد ويتحكم بيذه العممية مجموعة من األطراف تبدأ من 

وقد يكون لو ,الكاتب والمطبعة والناشر الذي يقوم بإصدار وبيع وتوزيع المطبوعات العامة 

دور في طبعتيا وليس من الضروري أن يكون الناشر ىو نفسو الذي يقوم بالطبع أو 

 جانب إلىوقد اليقوم بعممية البيع والتوزيع حيث يتحمل الناشر مسألة التمويل ,التجميد 

 1.تحممو لمخاطر النشر 

ىو مجموع العمميات التي تتم من خالل طباعةالكتب والصحف  :التعريف ااجرائي

المجالت وتوفيرىا لمقراء وطباعة المنشورات واإلعالنات التجارية وغير التجارية وتوزيعيا 

. بشكل ورقي 

يعني نشرالمعمومات التقميدية الورقية عبرتقنيات جديدة تستخدم :النشر االلتررني

 2.الحاسبات وبرامج النشر اإللكترونية في طباعة المعمومات وتوزيعيا ونشرىا 

                                                             

 2008القاهرة ، : القاموس الشارح فً علوم المكتبات والمعلومات ، دار الكتب الحدٌث . عبد المعطً ، ٌاسر ٌوسف 1

  . 353ص . 
مكتبة الملك : الرٌاض . إنجلٌزي ، عربً : معجم المصطلحات للمكتبات والمعلومات . قاري ،عبد الغفور عبد الفتاح 2

  .16ص  . 2000فهد الوطنٌة ، 
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ىو ذلك النوع من النشرالذي يتم فيو توزيع المعمومات عبرشبكات  :التعريف ااجرائي

 الوسائط التي يتم تشغيميا من أوالحاسب اآللي أو تحميل المعمومات عمى أحد األشكال 

. خالل جياز الحاسوب اآللي 

تعرف بأنيا المكتبة أو مجموعة من المكتبات تنشئو وتدعمو وتديره :المكتبات الجامعية 

 1.الجامعة لمقابمة االحتياجات المعموماتية لمطمبة وىيئة التدريس 

 إلىىي تمك المصالح التابعة لمؤسسات التعميم العالي التي تيدف  :التعريف ااجرائي

تحقيق األىداف البحثية والتعميمية لممؤسسة األم من خالل تقديم الخدمات المكتبية التي 

.  لممعمومات والوثائق األكاديميتمبي احتياجات المجتمع 

: الدراسات السابقة -

: الدراسة األرلى 

. ـ سيام عميمور 

. ـ المكتبات الجامعية ودورىا في تطويرالبحث العممي في ظل البيئة االلكترونية 

. 2012 .2011ـ 

ـ توصمت ىذه الدراسة إلى أن المكتبات الجامعية ليا دوركبير في تطوير البحث العممي 

 لمحواسيب اآللية و إدراك المساىمات الفعمية لمتكنولوجيا في تبسيط استعماالتيامن خالل 

.  عنيا خاصة في ظل البيئة اإللكترونية االستغناءاألعمال حيث اليمكن 

                                                             

. إنجلٌزي ، عربً : الموسوعة العربٌة  لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات . سٌد ، حسب هللا 1

  . 213ص  . 2001المكتبة األكادٌمٌة ، : القاهرة 
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: الدراسة الثانية 

. ـ بن زحاف احمد ،بن زكي عمو الشارف 

. ـ مصادرالمعمومات االلكترونية ودورىا في خدمة المكتبات الجامعية 

. 2017 .2016ـ 

 الدور الذي تمعبو مصادر المعمومات اإللكترونية في تطوير إلىـ توصمت ىذه الدراسة 

 بيا وتمبية حاجيات المستفيدين من االرتقاءالخدمات المكتبات الجامعية من خالل 

.  لموقت واختصارالمعمومات بأيسر الطرق 

 :الدراسة الثالثة ـ 

. ـ محدب رزيقة 

. ـ النشر اإللكتروني عبر الشبكة العنكبوتية في تنمية البحث العممي 

. 2016ـ 

 منو االستفادةإن النشر اإللكتروني يزداد بسرعة كبيرة من خالل إلىتوصمت ىذه الدراسة .

. في بحوث الطمبة ،إذ يسمح بتوزيع المعمومات ونشرىا  
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: تمهيد 

 إثبات وجودىا إلىيعتبر عمم المكتبات والمعمومات من العموم اليامة والحديثة التي تسعى 

وكيانيا الذاتي في عصريشيد وفرة ىائمة من المعمومات ،حيث أصبح عمما يرتبط 

 وبثيا والحصول عمييا ،إذ تعد المكتبة وضبطيابالمعرفة اإلنسانية ويعمل عمى حفظيا 

الجامعية المصدر الرئيسي لممعمومات حيث ىي مكان يتجمع فيو كل مايتفاعل معو الفرد 

بقصد التعمم الكتساب خبرات وميارات تعميمية ،فالمكتبة الجامعية ىي سند الجامعة ونوع 

دارتيا ،ىدفيا تقديم  متميز من المكتبات األكاديمية التي تقوم الجامعة بإنشائيا وتمويميا وا 

 مع أىداف الجامعة يتالءمالخدمات المكتبية والمعموماتية المختمفة لممجتمع الجامعي ،بما 

 أمناء إلىذاتيا ،حيث قد أدػ التوسع في المكتبات ونشرىا إلى ظيور الحاجة الممحة 

جراءات ،من بين  مكتبيين مؤىمين الذين يستطيعون تقديم الخدمات المكتبية وفق أسس وا 

ىذه الخدمات خدمة اإلعارة التي ىي عممية تسجيل المصادر التي يختارىا المستفيد 

والسماح لو بإعارتيا ،إذ تعتبر المكتبات الجامعية الشريان الرئيسي الذؼ يغذؼ برامج 

وأىداف وأغراض الجامعة سواء في عممية التدريس أو البحوث العممية ،وىي بذلك ممزمة 

بمتابعة المناىج الدراسية الجامعية ومواكبة تطوراتيا المتالحقة وكذلك ممزمة بمتابعة برامج 

. البحث العممي حتى تتمكن من تنمية مجموعاتيا 
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: تعريف المكتبات الجامعية -1

عرفت المكتبات الجامعية عند الكثير من المختصين في مجال المكتبات بتعاريف مختمفة 

. كل حسب الزاوية التي يراىا منيا ،وفي مجمميا تصب في واد واحد 

 مجتمع األساتذة والطالب إلىـ ىي إحدػ مؤسسات التعميم العالي التي تقدم خدماتيا 

 1.واإلدارات المختمفة في الجامعات 

ـ ىي المكتبات التي توجد بالجامعات والكميات واألقسام العممية تقدم خدماتيا لجميع 

داريون ،وتوفر مصادر معمومات  العاممين بالجامعة من طالب وأعضاء وىيئة تدريس وا 

تساند المناىج الدراسية وتوفر كذلك المصادرالتي تساعد الطالب عمى إنجاز ابحاثيم كما 

 2.توفر الرسائل الجامعية لكي يستفيد منيا طالب الدراسات العميا 

ـ وتعرف المكتبات الجامعية بأنيا مؤسسة تربوية ثقافية تيدف إلى تزويد الطالب بما 

يحتاجو من معمومات ومعارف تقدم ألعضاء ىيئة التدريس مما يساعدىم عمى أداء 

جراء البحوث   3.مياميم في التعميم وا 

: ـ كما يعرفيا حسن الحداد فيصل في كتابو خدمات المكتبات الجامعية السعودية 

                                                             

الجودة الشاملة ، إدارة : إدارة المكتبات الجامعٌة فً ضوء إتجاهات اإلدارة المعاصرة . مبرون ، إبراهٌم السعٌد 1
  .41ص  . 2012الماهرة ، المجموعة العربٌة للتدرٌب والنشر ، : المعرفة ، اإلدارة اإللكترونٌة 

  . 71 . 2008دار الدجلة ، : المرجع فً علم المكتبات والمعلومات ، عمان .الدباس، راٌا أحمد 2
  .30ص  . 1984مكتبة لبنان للنشر والتوزٌع، : لبنان . لاموس اإلدارة . غطاسً، نبٌل 3
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بأنيا مؤسسة ثقافية عممية تعمل عمى خدمة مجتمع من الطمبة واألساتذة والباحثين وذلك 

بتزويدىم بالمعمومات التي يحتاجونيا في دراستيم وأعماليم من الكتب والدوريات 

 1.والمطبوعات األخرػ إضافة الى المواد السمعية والبصرية وتسييل إستخداماتيم 

 :أنواع المكتبات الجامعية -2

لقد أصبح من النادر االعتماد في أؼ جامعة عمى خدمات مكتبة واحدة خاصة إذا كانت 

 .الجامعة متعددة التخصصات ،حيث يمكن أن نميز األنواع التالية لممكتبات الجامعية 

ىي المكتبة الرئيسية لمجامعة وتقوم بميام اإلدارة العامة لممكتبات :المكتبة المركزية 

الجامعية واإلشراف الفني والتبادل ودعم المكتبات والكميات واألقسام بالمكتبيين المؤىمين 

والرصيد المكتبي والمكتبة المركزية تنطوؼ تحتيا مكتبات كل الكميات واألقسام التابعة 

 2.لمجامعة

ىي تخدم خريجي المدارس الثانوية الذين ال يستطيعون إستكمال تعميميم  :مكتبة المعاهد

الجامعي ومن وظائفيا تزويد الطالب بالميارات الفنية والمينية في المجاالت التنظيمية 

. التجارية والمينية بوجو عام 

                                                             

مكتبة : الرٌاض . دراسة تطبٌمٌة للجودة الشاملة : خدمات المكتبات الجامعٌة السعودٌة . حسن الحداد، فٌصل عبد هللا 1

  .83ص  . 2003الملن فهد الوطنٌة، 
دار : األسكندرٌة . المكتبات اإللكترونٌة والرلمٌة وأثرها الثمافً لً المجتمع . طهى، عشري ؛ نجالء، عبد الفتاح 2

  .474ص  . 2014الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر، 
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ىي المؤسسات التي تقوم داخل المكتبات ،وتتوجو مجموعاتيا وخدماتيا  :مكتبة الكميات

لمطمبة واألساتذة والموظفين العاممين في الكمية ،وتكون كل مكتبة منيا متخصصة 

بتخصص الكمية وتطور مجموعاتيا في ىذا اإلتجاه ،كما إنيا تتولى ميمة اإلشراف عمى 

 1.كل المكتبات واالقسام التابعة لمكمية 

وتقوم بخدمة الييئة التدريسية والطمبة الدارسين في القسم ،وتنمي  :مكتبة األقسام

مجموعاتيا وخدماتيا في خدمة التخصصات ليذه األقسام وقد تطور العمل بين المكتبات 

الجامعية ليصبح عمى شكل شبكات المكتبات المحمية والمشاركة في الشبكات الوطنية 

 2.والدولية 

: سمات وخصائص المكتبات الجامعية -3

: ىناك بعض  السمات والخصائص التي تتميز بيا المكتبات الجامعية منيا 

 . ضخامة حجم المعمومات وىناك العديد من المكتبات الجامعية التي تخطت

المميون مجمد منذ فترة طويمة وىي تأتي بعد المكتبة الوطنية من حيث الحجم إن 

. لم تتوافق عمييا في بعض األحيان 

                                                             

  .65ص  . 2011دار العلوم للنشر والتوزٌع؛ : الماهرة . اإلدارة اإلستراتٌجٌة للمكتبات الجامعٌة . لطر، محمود 1
تأثٌر تكنولوجٌا المعلومات على إدارة الموارد البشرٌة فً المكتبات الجامعٌة، ماستر، جامعة . ساخً، سهٌلة 2

  . 32ص  . 2017مستغانم، 
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  إذ عادة ما تحصل ,ـ تنوع مصادر المعمومات التي تقتنييا المكتبة الجامعية

المكتبة الجامعية عمى الكتب والدوريات والمخطوطات والرسائل الجامعية والنشرات 

والتقارير باإلضافة الى المواد السمعية البصرية والمصغرات والمواد في شكل 

محوسب وفي شكل مميزر ،وىي من أىم أنواع المكتبات ،التي تقتني الرسائل 

. الجامعية لدرجتي الماجستر والدكتوراه 

  1.ـ تعدد الموضوعات التي تقتني فييا المكتبة الجامعية مصادرالمعمومات 

 . فقد أدػ تعدد فئات لممستفيدين فييا طمبة المرحمة :ـتنوع أغراض االستخدام

الجامعية األولى وطالب في الدراسات العميا أعضاء ىيئة التدريس والموظفين إلى 

التنوع في غرض اإلستخدام فيي بذلك تعمل عمى خدمة أغراض التعميمية والبحثية 

. فضال عن الغرض الثقافي العام والمساىمة في تشجيع البحث العممي 

  تختار المكتبة الجامعية في مختمف فروع المعرفة مع :ـ الشمولية في اإلختيار

 2.تركيزىا عمي المواد التي تمثل برامج الجامعة وكمياتيا 

  ـ عدم قدرة االفراد عمى اإلعتماد عمى مكتسباتيم الشخصية أو جيودىم الذاتية

. بسبب ضخامة حجم ماينشر أو ماينتج من المعمومات 

  ـ تنوع طرق التدريس وأساليبيا .

                                                             

دار الرواد مكتبة : التنمٌة الحدٌثة للمجموعات المكتبٌة فً مكتبة الجامعات، البلماء التطبٌمٌة .  المدادحة، نافع 1

  .43ص  . 2013المجتمع العربً للنشر والتوزٌع، 
. مكتبة الدار العربٌة للكتاب : المكتبات والمعلومات العربٌة بٌن الوالع والمستمبل، الماهرة . عبد الهادي، دمحم فتحً 2

  .45ص  . 1998
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  1.ـ تطور تكنولوجيا التعميم والمعمومات واإلتصال 

: أهداف المكتبات الجامعية -4

اليدف األساسي لممكتبة الجامعية ىو تجميع وحفع ومعالجة المعمومات بيدف إسترجاعيا 

تاحتيا لمطمبة والباحثين والكادر العممي ووضع ما يتوافر لدييا من مصادر المعمومات  وا 

في متناول القراغ والباحثين بأسرع وقت ممكن وكذلك عمى المكتبة ان تساعد الطمبة في 

 2.تطوير مياراتيم في مجال إسترجاع المعمومات 

: وتتمخص أىداف المكتبة الجامعية فيما يمي

بناء وتنمية المجموعات المعموماتية بما يتضمن توفير مصادر المعمومات الالزمة  -

 3.لقيام الجامعة بميامميا في البحث والدراسة والتعميم

ـتنظيم ىذه المجموعات بما فييا عممية التصنيف والفيرسة والتكشيف واإلستخالص  -

وغيرىا من العمميات التي تكفل  ضبط ىذه المجموعات وحفظيا وتحميميا 

 .وتكشيفيا وصيانتيا 

سترجاع المعمومات وما يشمل ذلك من إرشاد  -  تقديم خدمات المكتبات المرجعية وا 

مكتبي الميني ورواد المكتبة وتوجيييم نحو اإلفادة األمثل من المجموعات المتوفرةـ 
                                                             

سلون طلبة الجامعٌٌن حٌال إستخدام المعلومات فً المكتبات الجامعٌة، ماستر، جامعة مستغانم، . رباحً، حسنٌة 1

  . 53ص  . 2016
  .90ص  . 2008دار الصفاء، : عمان . مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات . همشري، عمر أحمد 2
المكتبات الجامعٌة ودورها فً تطوٌر البحث العلمً فً ظل البٌئة اإللكترونٌة، ماجستٌر، جامعة . عمٌمور،  سهام 3

  . 19ص  . 2011جٌجل، 
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التعاون والتنسيق مع المكتبات األخرػ داخل القطر الواحد وخارجو لموصول الى 

مصادر المعمومات الضرورية لروادىا والمشاركة في الشبكات المعمومات المحمية 

 .والوطنية واإلقميمية 

 تييئة المعرفة وتعميقيا وتطورىا ونقميا وتعميم وتدريب األفراد وتثقيف المجتمع  -

 .وربط النشاط الجامعة بمتطمبات خطة التنمية 

ـالنيوض بالحركة العممية والبحث العممي إلى أرفع مستوػ وبعدل تقدم متزايد لكل  -

 1.الراغبين من ذوؼ الكفاءة ضمن متطمبات خطة التنمية 

ـتمبية حاجات األمة بتزويدىا بالمتخصصين في جميع الميادين واإلسيام في  -

 .التنمية اإلجتماغية واإلقتصادية 

ـالرفع من عدد الموظفين من فئة المساعدين شبو المكتبيين ،كي يستطيع المينيون  -

 2.في المكتبة التركيز عمى األعمال الفنية الفيرسة والتصنيف

 

 

 

 
                                                             

  .43ص  . 2008علم المكتبات، . إستراتٌجٌة تسوٌك الخدمات فً بٌئة المكتبات الجامعٌة، ماجستٌر . لعرج، فتٌحة 1
  .26ص  . 1992دار الجٌل، : بٌروت . نشأتها، تطورها، أهدافها، وظائفها : المكتبة الجامعٌة . حسن سعٌد، أحمد 2
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 : وظائف المكتبات الجامعية-5

تستمد المكتبة الجامعية وظائفيا من وظائف الجامعة حين أن ىناك جممة من الوظائف 

: يجب القيام بيا من أجل تحقيقيا نذكر منيا 

 :الوظائف اإلدارية

ـ تخطيط نمو المكتبة ورسم سياستيا والمشاركة في وضع الموائح والقوانين التي من شأنيا 

. تسير العمل بالمكتبة ومتابعة تنفيذه 

. ـ اإلتصال بالمسؤولين بالجامعة إلعداد ميزانية المكتبة والمشاركة في توزيعيا 

. ـ إختيارالعاممين في المكتبة وتدريبيم واالشراف عمييم ومتابعة أعماليم 

: الوظائف الفنية 

ـ إختيار المواد المكتبية المختمفة والحصول عمييا وىذه المواد تشمل الكتب والدوريات 

. والمخطوطات واألفالم والخرائط وغيرىا 

. ـ فيرسة المجموعات المكتبية وتصنيفيا واعدادىا لإلستخدام 

 1.ـ تجميد وصيانة المجموعات والحفاظ عمييا من التمف 

 .الخدمات المكتبية 
                                                             

  .100ص  . 2010دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، : أنواع المكتبات، عمان . مدادحة، أحمد نافع 1
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. ـ تشجيع وتقديم خدمات اإلعارة بأنواعيا 

ـ تقديم الخدمات اإلرشادية لمقراغ لتسييل الحصول عمى المواد التي يحتاجون الييا في 

. أبحاثيمـ توفيرأماكن لمقراء والدراسة الخاصة لمباحثين وطالب الدراسات العميا 

ـ التعاون مع المكتبات والييئات األخرػ التي تفشي مجموعات عممية أو تاريخية ىامة 

 1.تخدم المجتمع االكاديمي 

: خدمات المكتبات الجامعية -6

أما عن الخدمات التي تقدميا المكتبة الجامعية فيي متعددة ومتنوعة بتعدد المصادر، 

: تخدم مختمف مستويات البحث العممي أىميا ما يمي 

ىي عممية تسجيل المصادر التي يختارىا المستفيد والسماح لو بإخراجيا  :خدمة اإلعارة

. من المكتبة لمدة زمنية محددة 

إن الخدمة المرجعية تشمل كال من عممية التعريف بمكان أو مادة معينة  : خدمة المراجع

بالمكتبة إلى التعريف بمعمومات عممية محددة في مرجع معين، وذلك فإن ىدف خدمة 

المراجع ىو معاونة المستفيدين عمى إختالف مستوياتيم في الحصول عمى اإلنتاج 

                                                             

ص . تأثٌر تكنولوجٌا المعلومات على إدارة الموارد البشرٌة فً المكتبات الجامعٌة، المرجع السابك . ساخً، سهٌلة 1

33 .  
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الفكريأو المعمومات التي يريدونيا عن طريق اإلرشاد أو التوضيح واإلعالم وبذلك يصبح 

 1.أخصائي المراجع وسيطا بشريا بين القارغ لمكتاب 

 حيث قد يكمف األستاذ طالبو إلعداد بحث في نقطة معينة من :الخدمة البيبميوغرافية 

نقاط المقرر الدراسي وىنا يأتي دور المكتبة، ويتمثل ىذا الدور في تقديم المصادر التي 

يمكن اإلعتماد عمييا في كتابة مثل البحث حيث يقوم قسم المراجع وأحيانا قسم الفيرسة 

وا عداد قوائم بيبميوغرافية لممواد التي تتوفر في المكتبة في موضوع معين أو لشخص معين  

تعرف ىذه الخدمة عمى أنيا محاولة تقديم إعالن سريع  :خدمة اإلحاطة الجارية

بالمعمومات الجديدة إلحاطة المستفيد المتوقع إذ يعنيو وجود ىذه المعمومات،فاإلحاطة 

الجارية تعمل عمى جعل المستفيد عمى عمم دائم بالجديد من خالل إحاطتو عمما بظيور 

. أوعية معمومات جديدة فيما يتعمق بموضوع بحثو 

تعتبر الحواجز المغوية من أكبر معوقات تبادل مصادر المعمومات ونشرىا :الترجمة 

ويمكن لممكتبات الجامعية أن تساىم في حل ىذه المشكمة من خالل تقديم خدمة الترجمة 

لبعض المصادر ذات األىمية لعدد كبير من المستفيدين ويمكن القول أن ىذه الخدمات 

تعتبر ضرورية بالنسبة لممكتبات الجامعية الناجحة، وال يمكن اإلستغناء عنيا لذا يجب 

                                                             

: األسكندرٌة . ماهٌتها، إدارتها، خدماتها، تسوٌمها : المكتبات ومرافك المعلومات النوعٌة . غادة عبد المنعم، موسى 1

  . 209 – 208. ص ص . ت . دار الهدى للمطبوعات، د
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تعزيز ىذه الخدمة لجمب الطمبة المستفيدين والمجوء أكثر إلى المصادر األجنبية 

 1.واإلستفادة منيا 

تتوافر ىذه الخدمة في معظم المكتبات إلتاحة التصوير بعض مصادر : التصوير

المعمومات وخاصة تمك التي ال تعار كمقاالت والدوريات والكتب المرجعية، بعد ىذا 

العرض السابق المتعمق بالخدمات المكتبية فإن المكتبة تتعامل مع ىذه الخدمات المباشرة 

سالفة الذكر وكذلك الخدمات غير المباشرة التي ىي تشمل عمميات التنظيم من فيرسة 

وتصنيف وتنمية لممجموعات وغيرىا من الخدمات التي تتعمق بجميور المستفيدين مباشرة 

عمى أساس مفيوم جامع يتضمن أن الخدمة المكتبية ىي عبارة عن جميع األنشطة 

والعمميات التي تتم بالمكتبات بيدف تجسيد لممستفيدين سبل اإلستفادة منيا، يقوم 

 2.الموظفين بالمكتبة بتقديم خدمات كثيرة لممستفيدين بما يمبي إحتياجاتيم وا ىتماماتيم 

 

 

 

: المقومات األساسية لممكتبة الجامعية  - 7
                                                             

. ص ص  . 2016لسم اإلعارة فً المكتبة الجامعٌة، ماستر، جامعة مستغانم، . حطاب، وسٌلة ؛ كفٌف، محجوبة 1

24 – 25 .  
العلم واإلٌمان للنشر : ، كفر الشٌخ 1أنواع المكتبات وأُثرها فً لٌام الحضارات، ط : المكتبة والمجتمع . هانً، دمحم 2

  . 102ص  . 2009والتوزٌع، 
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: يمكن إجمال المقومات األساسية لممكتبة الجامعية فيما يمي 

اإلدارة ناجحة نشطة قادرة عمى تسيير أمور المكتبة والقيام بالعممية اإلدارية من  :اإلدارة

شراف وتوجيو ورقابة وتقييم وتوزيع لممواد عمى افضل وجو لذا يشترط  تخطيط وتنظيم وا 

: في مدير المكتبة أن يكون 

. حاصل عمى مؤىل أكاديمي في عمم المكتبات والمعمومات .

. مؤىال إداريا ولديو الخبرة الكافية في العمل في المكتبات االكاديمية .

 1.ممما إلماما بدرجة ممتازة بمغة أجنبية واحدة عمى األقل .

تعرف المجموعة المكتبية بأنيا تجميع الكمي لمكتب والمواد األخرػ  :المجموعات المكتبية

التي تمتمكيا المكتبة ،تفيرس وترتب لسيولة الوصول إلييا وغالبا ماتحتوؼ عمى مجاميع 

صغيرة متعددة مثل الكتب المرجعية وكتب اإلعارة والدوريات والوثائق الحكومية والكتب 

 2.النادرة والمخطوطات والمجامع الخاصة ونحوىا 

ىناك العديد من مصادرالمعمومات التي تعالج مباني المكتبات الجامعية  :البناية واألثاث

سواء العربية منيا او األجنبية وتمتاز المباني الخاصة بالمكتبات الجامعية بخصائص 

                                                             

دار الغرب للنشر : الماهرة . أسسها النظرٌة وتطبٌماتها العلمٌة : إدارة المكتبات الجامعٌة . دٌاب، حامد الشافعً 1

  . 49ص . ت .والتزٌع، د
مؤسسة : عمان . المكتبات النوعٌة الوطنٌة الجامعٌة المتخصصة المدرسٌة . علوي، دمحم عودة ؛ مجبل الزم الملكً 2

  . 40 – 38ص . ص  . 2007الوراق للنشر والتوزٌع، 
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وسمات تختمف عن غيرىا من المباني لكونيا من المباني المتخصصة والمعقدة التي 

. يصمم ليالئم خدمة ووظائف ىذا النوع من المكتبات 

 : مستقبل المكتبات الجامعية- 9

يمكن إعتبار المكتبة من أىم األماكن التي تجرؼ فييا البحوث كما أنيا من أىم مصادر 

المعرفة ،إال ان التغييرات الرقمية الحاصمة اليوم تفرض عمييا تحسين نمط عمميا وبعمق 

: خاصة في العشرية القادمة ليذا يجب عمييا إعادة النظرفي أمور كثيرة منيا

  توفيرمساحة عمل ذات الجودة العالية عمى إعتبار ان المكتبة عبارة عن مكان

 .فيزيقي 

   يجب أن تتوفر فيو الشروط الالزمة لمستعمميو وكذلك لمتخزين الصحي لمقتنياتيا

  إستعمال الوسائط المتعددة وخدمات اإلعارة عن بعد عن طريق التحكم في تقنيات

. المعموماتية 

  مكانية الوصول إليو  1.إستخدام الفيارس الرقمية وتنظيم األرشيف وا 

: خالصة الفصل 

في األخير نستنتج ان المكتبة الجامعية دوركبيرفي تطويرالبحث العممي والتعبير فيو وىذا 

من خالل ماتوفره من مصادر المعمومات التي فتحت المجال لمتكنولوجيا بدخوليا عالم 
                                                             

دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، : عمان  .2المكتبة الجامعٌة وتحدٌات مجتمع المعلومات، ط . إسماعٌل، السعٌد مبرون 1

  .250ص  . 2012
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المكتبات ومنو عرفت المكتبات الجامعية قفزة نوعية في خدماتيا وسيولة التعامل مع 

مستفيدييا وذلك بإستعمال األنترنت ،التي كان ليا الفضل الكبير في خدمة المكتبة مما 

يسيل الوصول إلى المعمومات ومن أجل إعطاء صورة حقيقية حول مساىمة المكتبي في 

تفعيل الخدمات المكتبية ،وىذا اليتحقق إال بتوفير اإلمكانيات البشرية وتكثيف الجيود 

،كما أنو عمى المكتبي مواكبة تطورات العصر ألنيا تعتبرضرورة حتمية في جميع 

مجاالت الحياة اليومية والمكتبة تبقى تحتل مركز الريادة في البحث العممي خاصة مع 

ظيور األنترنت التي غيرت الكثير من المفاىيم المتعمقة بخدمات بل العمل المكتبي عامة 

حيث تتيح الشبكة العالمية تطبيقات وخدمات متميزة لم تكن متوفرة من قبل ،وىذا ما 

يفرض عمى المكتبي مسايرة ىذه التطورات مع إستغالل اإلمكانيات المتوفرة وتدعيميا 

. بوسائل أكثر فعالية ،وكذا اإلىتمام بالعنصر البشرؼ 

فالمكتبة الجامعية تعتبرأداة ىامة وفعالة في حصول الطمبة عمى المعمومات والبحث 

نجاز وتمبية رغباتيم وبحوثيم العممية وىي تمثل إحدػ الوسائل واألدوات االتي يعتمد  وا 

عمييا الفرد في إكتساب وتنمية قدراتو الدراسية وكافة معارفو البشرية التي تخدم مجال 

 راستو د



  النشر االلكترونيأساسيات:الفصل الثاني 

 :تمهيد-

االلكتروني   مدخل عام لمنشر:المبحث األول 

 مفهوم النشر االلكتروني:المطمب األول 

 تاريخ النشر االلكتروني:المطمب الثاني 

 االلكتروني  الفرق بين النشر التقميدي والنشر:المطمب الثالث 

االلكتروني   المكونات األساسية لمنشر:المطمب الرابع 

 االلكتروني المراحل الكبرى في تجسيد النشر:المبحث الثاني 

مراحل النشر االلكتروني  :المطمب األول 

لغات ونماذج النشر االلكتروني  :المطمب الثاني 

 االلكتروني  مجاالت النشر:المطمب الثالث 

 مزايا وعيوب النشر االلكتروني:المطمب الرابع 

خالصة الفصل  -
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:  تمييد 

اإللكتركني مصدرا مف مصادر نشر المعرفة كجعميا متاحة عالميا خاصة  يعد النشر

في عصر التطكر التكنكلكجي كاألنترنت فعند الحديث عف النشر اإللكتركني البد مف 

التطرؽ إلى مفيـك النشر التقميدي الذي يعد نقطة التحكؿ األساسية في الطباعة كالنشر 

باالتجاه نحك النشر اإللكتركني أي باالعتماد عمى الحكاسيب كالبرمجيات الخاصة 

بالطباعة مف قبل أغمب األشخاص دكف الحاجة إلى الخبرات التقنية كالفنية العالمية في 

 فبعدما كاف النشر عمى شكمو التقميدي كعبر كسائمو التقميدية، كبعد ظيكر ،الطباعة

التكنكلكجيا الحديثة أصبح العالـ بمثابة قرية صغيرة، كاآلف نجد في األسكاؽ العالمية 

البرمجيات المتطكرة ذات القدرات كاإلمكانات المتقدمة إلنتاجأشكاؿ طباعية عمى 

مستكى عاؿ مف الجكدة الجمالية، فال أحد يستطيع أف ينكرحقيقة النشر اإللكتركني 

الذي ىك مستقبل صناعة النشر في العالـ الذي يتـ فيو نقل المعمكمة أك الرسالة 

الفكرية مف المصدر إلى المتمقي إعتمادا عمى التكنكلكجيا الحديثة، كتزداد أىمية ىذه 

المعمكمات عند نشرىا كتبادليا مع أفراد المجتمع، فالنشر اإللكتركني ليس لو حدكد 

حيث يسمح لمباحث بنشر منشكراتو إما عف طريق الصحف كالمجالت أك الكتب أك 

الدكريات العممية، كيكاجو النشر اإللكتركني في بالدنا كعمى غرار الكثير مف الدكؿ 

. مشاكل كأماـ ذلؾ الكضع مف األفضل كضع ضكابط ناظمة لمنشر اإللكتركني 
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: مفيوم النشرااللكتروني -1

النشر اإللكتركني مفيـك حديث ظير في أكاخر القرف العشريف لذلؾ كثرت محاكالت 

: تحديد مفيكمو حيث جاء أنو 

االختزاف كالتطكيع كالبث كالتقديـ الرقمي لممعمكمات عمى أنو تنظـ المعمكمات في -

شكل كثيقة ذات بناء معيف كيمكف إنتاجيا كنسخة كرقية كما يمكف عرضيا إلكتركنيا، 

كما يمكف أف تشمل ىذه الكثائق عمى معمكمات في شكل نص اك صكر أك رسكمات 

 1.يتـ تكليدىا بالحاسب اآللي 

ىك العممية التي يتـ مف خالليا تقديـ الكسائط المطبكعة، كالكتب كاألبحاث العممية -

بصيغة يمكف إستقباليا كقراءتيا عمى شبكة األنترنت، ىذه الصيغة تتميزبأنيا مضبكطة 

كمدعكمة بكسائط كأدكات كاألصكات كالرسـك كنقاط التكصيل التي تربط القارئ 

 2.بمعمكمات فرعية أك بمكاقع عمى األنترنت 

كما عرفو خالد عبده الصرايره في قامكسو الكافي في مفاىيـ عمـك المكتبات -

كالمعمكمات ىك إستخداـ األجيزة اإللكتركنية كالتكنكلكجية الحديثة كفي مقدمتيا 

الحاسبات اآللية في مختمف مجاالت النشر كاإلنتاج كالتكزيع كاإلدارة، حيث يتـ 
                                                             

دار الكنكز المعرفة : عماف .  النشر اإللكتركني كأثره عمى المكتبات ك مراكز المعمكمات.، عبدك  خالدصرايره 1
 .  21، ص2008

دار الصفاء لمنشر كالتكزيع : ق، عماف 1432ـ ، 2011النشر اإللكتركني كحماية المعمكمات، . المدادحة، أحمد نافع2
. 30ص . 2010
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تكزيعيا عمى كسائط إلكتركنية كاألقراص المرنة كاألقراص المدمجة كالشبكات العالمية 

 1.كاألنترنت بحيث يستخدميا المستفيديف بكل سيكلة كيسر 

كقد عرفو لنكشر أف مصطمح النشر اإللكتركني يمكف تفسيره بطرؽ مختمفة أبسطيا - 

ىك الحاسكب كالتجييزات المرتبطة بو ألغراض إقتصادية في إنتاج المطبكع التقميدي 

عمى الكرؽ، كا عتبر أف أكثرىا صعكبة التفاعمي في إنشاء أشكاؿ جديدة مف 

. 2المنشكرات

ىك إستخداـ األجيزة اإللكتركنية في مختمف مجاالت اإلنتاج كاإلدارة كتكزيع البيانات - 

ىكيمثل تماما النشر بالكسائل كاألساليب التقميدية  )فكالمعمكمات كتسخيرىا لممستفيدي

فيما عدا ماينشر مكاد معمكماتية اليتـ إخراجيا كرقيا ألغراض التكزيع بل يتـ تكزيعيا (

 3(كاألقراص المكتنزة أك مف خالؿ الشبكات كاألنترنت )عمى كسائط إلكتركنية 

: تاريخ النشرااللكتروني - 2

يرتبط تاريخ النشر اإللكتركني بظيكر الشبكات كاألنترنت ككسائط التخزيف اإللكتركنية 

فالمفيـك الكاسع لمنشر اإللكتركني يعكد إلى بدايات تحميل المكاد عمى األقراص 

                                                             
دار الكنكز : عماف . ق 1431ـ، 2010، 1الكافي في مفاىيـ عمـك المكتبات كالمعمكمات، ط. عبده الصرايرة، خالد1

  .251ص . المعرفة العممية لمنشر كالتكزيع 
الرياض، : دار المريخ .المعجـ المكسكعي لمصطمحات المكتبات كالمعمكمات .الشامي أحمد، سيد حسب هللا2

. 409.ص.1990
. 48.ص . 2005مقاالت أدب كفف، .شمكؿ، أحمد فضل3
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الممغنطة كتكزيعيا أك نشرىا بيف الناس إضافة إلستخداـ الشبكات لتناقل الدراسات 

نتشار الحاسبات  كاألبحاث كالمقاالت،كقبل ذلؾ كاف لكجكد الحاسبات اآللية كا 

الشخصية في الثمانينات كظيكر األنترنت بشكل كبير في التسعينات أكثر األثر في 

نمك كتطكر النشر اإللكتركني عمى المستكى األكاديمي العممي كعمى المستكى الشعبي 

العادي كبالنظر إلى تاريخ بداية األنترنت عندما تمكف أربعة باحثيف مف تطكير الشبكة 

 بغرض تبادؿ الرسائل كالتكاصل مع 1969إلستخداـ كزارة الدفاع األمريكية عاـ 

الباحثيف كخبراء الكزارة، فإف ىذا التاريخ مف أىـ تكاريخ في بدايات النشر اإللكتركني 

إضافة إلى تاريخ ظيكر األقراص الممغنطة كاألقراص المميزرة في بداية الثمانينات ثـ 

أقراص الفيديك الرقمية في التسعينات لكف ىناؾ مف يرى أف فكرة النشر اإللكتركني 

ترجع إلى ما قبل الستينات بكثير كذلؾ ذىب يانج في دراستو التي خصصيا لتقديـ 

عرض تاريخي عف المكضكع الى إمكانية إعتبار الكتاب المقدس لدى الصينييف 

المسمى بدكف كممة التي تـ تداكلو شفييا منذ القرف الثاني ميالدي ىك النمكذج األكؿ 

لمنشر اإللكتركني كالفكرة األكلية لمنصكص الفائقة، كمف جية أخرى يرجع شكقي سالـ 

تصاالتو بشكل يسمح لو بسرعة  أصل فيو فكرة آلة يخزف فييا الفرد كتبو كسجالتو كا 

 1.اإلسترجاع كمركنتو كأطمق عمييا إسـ ميمكس

 

                                                             
  .185ص.2010دار الصفاء، .االنترنت كالنشر اإللكتركني .  غالب عكض، النكيسية1
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 1:الفرق بين النشر اإللكتروني والنشر التقميدي-3

النشر التقميدي النشر اإللكتروني  اإلمكانيات 

إمكانية تجميع الكثيقة بأشكاؿ التخزيف  

متعددة صكتية،نصية،صكرية 

كىذا مايصعب عممو في 

الكثائق التقميدية كيطكؿ عممو 

كىك مستحيل في الشكل 

. الصكتي

إمكانية اإلنتاج السريع العالي السرعة 

لكـ كبير مف الكثائق 

اإللكتركنية 

كعمى العكس في الكثائق 

. التقميدية، تحتاج كقت طكيل

تظل الكثائق األصمية عل المركنة 

جكدتيا كمف الممكف أف 

تضيف تحسيف كتعديل 

. عمييا

عدـ القدرة عمى اإلضافة 

كالحذؼ ألف ىذا سكؼ يشكه 

.  مظيرىا

إمكانية التعديل كالتجديد الدقة 

كا عادة استخداـ البيانات، قد 

يطرح مشكمة في درجة الثقة 

عدـ القدرة عمى استخداـ 

البيانات كالتعديل فييا، يعطي 

الكثيقة ثقة تامة كضبط، 

                                                             
 .39ص.   المرجع السابقػ،النشر اإللكتركني كحماية المعمكمات.  أحمد، نافع المدادحة1
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حيث تضمف سالمتيا مف . كالضبط

. العبث

إمكانية التكزيع السريع لمكثيقة اإلتاحة 

. بشكل سريع كفي أي مكاف

صعكبة نشر الكثيقة بسبب 

اإلجراءات الطكيمة التي تمر بو، 

. كىذا قد يككف ميزة كعيب

 

: المكونات األساسية لمنشر - 4

ىك الشخص الذي يسعى دكما إلى التقصي كالبحث عف المعمكمات كجمعيا  :المؤلف

فرازىا لتككف نتاجو المعرفي، فيك منتج لممعمكمات كالمعرفة كيحمل إإضافة الى تككينيا ك

كما مف المعمكمات في ذىنو بحيث ال يمكف إبقاءىا فيك بحاجة إلى تعميميا كنشرىا 

ليستفيد منيا اآلخركف،إذا فالمؤلف ىك المنتج األكؿ لممعرفة كلكنو بحاجة إلى العنصر 

 1.األساسي الذي يقـك بنشر المعرفة أال كىك الناشر

ىنا البد مف إضافة العنصر األساسي الذي لـ يجد لو إشارة في النشرالتقميدي  :المعمومات

أك اإللكتركني أال كىك المعمكمة بمعنى آخر مف تحدثنا عنو المؤلف كمبدع كمنتج 

. (المعمكمات )الناتجغمب الكتاب اإلشارة كالتأكيد عمى ىذا ألممعمكمة كالمعرفة، كلكف فإف

                                                             
 .40ص.   المرجع السابق،النشر اإللكتركني كحماية المعمكمات. أحمد،  نافع المدادحة1
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كىك اآلف الكسيط مابيف المعمكمة كمنتجيا كالمستفيد النيائي  :إختصاصي المعمومات

الباحث عف المعمكمات المنشكرة إلكتركنيا كالمتاحة غالبا عبر شبكة األنترنت مف خالؿ 

مكاقع معينة أك قكاعد بيانات، كعميو إتقاف ميارة الكصكؿ إلى المصادرالمنشكرة إلكتركنيا 

 1.كأساليب البحث عنيا كتكصيميا بالسرعة كالكمية كالدقة المطمكبة إلى المستفيد النيائي 

يمكف إعتبارىا حاليا كمنظكمة متكاممة الجكانب مف البريد اإللكتركني إلى  :شبكة األنترنت

النشر اإللكتركني اإلعتيادي كالجديد كالتجارة اإللكتركنية كالحككمة اإللكتركنية كغيرىا مف 

األنشطة اإللكتركنية التي بمقدكر المؤسسات القياـ بيا مف مكاقعيـ كبيكتيـ كبمدانيـ في 

. أي كقت يرغبكف فيو 

ىك المكزع كالمسؤكؿ عف بيع كتسكيق كنشر ىذا اإلنتاج كاالبداع الفكري لممؤلفيف  :الناشر

خراجيا  مع المساىمة في إعداد الشكل الطباعي كالصياغة المالئمة ليذه المؤلفات كا 

 2.بالشكل الصالح لمنشر كالتكزيع كالتسكيق 

: مراحل النشر اإللكتروني -5

يكجد لمنشر اإللكتركني عدد مف المراحل التي يمر بيا فقد أكجزىا عمي نبيل لغكيا 

: بالمراحل التالية 

                                                             
-57.ص ص .2009دار الصفاء ،: ق ،عماف 1435- ـ2014 ،2ط. النشر اإللكتركني. عمياف،ربحي مصطفى1

58 .
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ف يككف صاحب أيجب اف ندرؾ اف معد الكثيقة اإللكتركنية اليشترط  :إإتناا المحتوو 

 حيث ،عداد الكثيقة تكجو بنمك بمعدؿ المطردإقتناء المحتكى عف عممية إمحتكاىا عممية 

ىـ مقكمات النشر اإللكتركني التي تشمل بجانبو عمميات المعالجة اآللية أيمثل المحتكى 

 1.لممحتكى كتكزيعو مف خالؿ األنترنت أك الكسائط المتعددة 

ميارىا ،كتشمل عمميات إدخاليا كتدقيقيا ىجائيا كنحكيا :إعداد الوثيقة اإللكترونية  كا 

باألككاد الخاصة لكشف تنظيميا الداخمي كتزكيدىا بحمقات التشعب النصي كالتشعب 

. الكسائطي بما في ذلؾ تناص الكثيقة مع النصكص خارجيا 

 

: تأتي العمميات التالية بعد اإلعداد

عمميات الفيرسة اآللية إلستخراج الكممات المفتاحية التي تفصح عف مضمكف الكثيقة  -

. عمميات اإلستخالص التي تنتقي عدد مف الجمل لتعبر عف مضمكف الكثيقة -

. عمميات تنقيح الكثيقة مف المعمكمة الخاطئة كالرديئة كالضارة -

تأميف الكثيقة مف أجل المحافظة عمى سريتيا كعدـ تشكيو مضمكنيا كذلؾ بإستخداـ -

. أساليب التعمية 

                                                             
النشر اإللكتركني كأثره عمى بناء كتنمية المجمكعات في المكتبات السعكدية ،دط، . راجع، نكاؿ بنت عبد العزيز 1

 .69.ص.ـ2009-ق1430مكتبة فيد الكطنية ،: الرياض
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 1.إعداد الصياغة -

 :وىذه المرحمةتشمل عمميات دعم المستخدم 

. قراءة النص أكتكماتيكيا بإستخداـ آلية تحكيل النص المكتكب لمقابمة المنطكؽ -

البحث في الكثيقة مف خالؿ البحث النصي مف كممة أك أكثر داخل النص أك مف خالؿ -

البحث المكضكعي بداللة مدخل مكضكعي معيف  

تحميل مضمكف الكثيقة آليا مف أجل إستخالص مفاىيميا كالكشف عف بنيتيا الداخمية  -

. مقارنة النصكص آليا لتحديد الفقرات المتطابقة أك المتشابية -

تكليد النصكص تمقائيا كىذه عممية معقدة تجمع بيف البحث كالتركيب النحكي كالمنطقي -

كصياغة التراكيب النحكية في صكرة نيائية بعد تطبيق عمميات الضبط النحكي كالتقديـ 

 2.كالتأخير كاإلضمار كالحذؼ كمشابو

 : النشر اإللكتروني و نماذجلغات- 6

 :لغاتالنشر اإللكتروني

 : HTMLلغة 

كىي المغة التي تستخدـ المادة لتصميـ صفحات الكيب كتتككنيذه المغة مف تعميمات 

كيتـ عف طريق ىذه التعميمات كصف طريقة عرض النصكص  (ASIT)مكتكبة بصيغة 

                                                             
دار الرضكاف لمنشر كالتكزيع : الرضكاف. تنمية مصادر المعمكمات التقميدية كاإللكتركنية .  مصطفى عمياف، ربحي1
 .72ص .
 .30ص.المرجع السابق.النشر اإللكتركني كحماية المعمكمات . المدادحة، أحمد نافع 2
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( hyber Links)كالرسـك كالكسائط اإلعالمية األخرى كما يمكف تزكيد صفحات الكيب

كىي نقاط تكصيل  القارئ بأجزاء في الصفحة المقركءة أك بمكاقع أخرى عمى شبكة 

 كيمكف قراءة الصفحات المكتكبة بيذه المغة بإستخداـ برامج تصفح مثل 1األنترنت

(netscabe)  اك(nauigator )  اك(Microsoft internet exblove .) 

كتتميز ىذه المغة بأنيا التعتمد عمى نظاـ تشغيل معيف أك جياز معيف  

 :poste scripteغة ل

كالتي تصف لمطباعة  (ASCIT)تعتمد ىذه المغة مجمكعة مف التعميمات المكتكبة بصيغة 

 عف لغة  poste scriptكالرسـك المصممة بكساطة جياز الحاسكب تختمف لغة 

HTML))  انيا تصف تنسيق الصفحة(page layout )  بشكل دقيق، كما تصف الشكل

 .الذي يطبع بو الحركؼ مف حيث النكع كالحجـ كاألسمكب 

يتـ كصف الصفحة المصممة عمى أجيزة الحاسكب بإستخداـ برامج معينة عف طريق لغة 

(post script )  بعد ذلؾ يتـ نقل ىذه الصفحة المكصكفة مف الجياز إلى الطابعة

كالذي يقـك بتفسير تعميمات ىذه المغة كطبق  ( post script)المجيزة بمفسر لغة 

الصفحة المكصكفة مف الجياز بأقصى جكدة تمتمكيا الطابعة، كمف الجدير بالذكر أف 

(. HTMl) كبيرة الحجـ نكعا ماإذا ماقكرنت بممفات ( poste script)ممفات 

Acrobate PDF: 

 :تمتاز ىذه التقنية بالمميزات التالية 
                                                             

1
  .79ص  . 2015عمان، : دار المناهج . الطباعة والصحافة اإللكترونٌة والوسائط المتعددة . فلحً، دمحم جاسم 
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تحفظ تنسيق الصفحة الذي كضعو مصمـ الكثيقة كممفاتيا إلعادة تنسيقيا مف :الدقة -أ

  PDFقبل القارئ عف طريق برنامج تصفح كالخطكط في ممف 

 صغيرة الحجـ مما يساعد عمى نقميا بسرعة عبر PDFممفات :الحجـ المضغكط -ب

 1األنترنت كالرسـك كالصكر التي تضمنيا يتـ ضغطيا

 مف قبل أي مستخدـ، كعف طريق أي نظاـ تشغيل PDFكيمكف قراءة ممف :التكافقية –ج 

 مصمـ بإستخداـ PDF حيث يمكف قراءة ممف  Acrobat Readerبإستخداـ برنامج 

windousاألمف -  مف قبل شخص يستخدـ جياز يعمل بنظاـ ماكنتكش أك يكنيكس د

 تحديد مدى النفاذ إلى الكثيقة عف طريق السماح أك عدـ السماح PDFتسمح تقنية :

لمقارئ بتعديل الكثيقة أك طباعتيا أك إختيار النصكص كنسخيا مف الكثيقة، كيمكف تزكيد 

. الكثيقة بكممة سر بحيث اليمكف فتحيا إال بكاسطتيا 

 :SGMLلغة 

يمكنيا كصف أي نكع مف الكثائق ميما بمغ تعقيد ىيكمتو أك حجمو مما يمنح مصممي 

ىي  ((SGMLالكثائق القدرة عمى كصف أي ىيكمية لمبيانات كباختصار فإف لغة 

 مع فارؽ بسيط ىك أف قكاعد ىذه المغة مكجكدة في خمس مئة  XMLالمصدر لمغة 

ىي مف المغات المكثقة  (SGML)صفحة مما يجعميا بالغة التعقيد كاإلستيعاب، كرغـ أف 

كالمعركفة جيدا فإف المبرمجيف كالمطكريف عادة مايحجمكف عف إستخداميا لتعقيدىا مما 

 يجعل ميزانيتيا كفكائدىا محدكدة التأثير،
                                                             

1
  .32ص  . 2008عمان، : دار الكنوز . النشر اإللكترونً وأثره على المكتبات ومراكز المعلومات .  صراٌرة خالد، عبدو 
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: XMLلغة

إف ىذه المغة ىي طريقة لكصف البيانات كىيكمتيا عمى األنترنت بحيث يمكف لبرامج مثل 

قكاعد البيانات اإلستفادة مف ىذه البيانات كالبحث فييا كالحصكؿ عمى المعمكمات، فمثال 

 فإنو عميؾ أف تضع ىذه المعمكمات عمى شكل صفحات HTMLإذا كنت تستخدـ لغة 

 1.تحتاج لتغييرىا يدكيا في كل مرة تريد تحديث الصفحة

                                                             
1

  . 42ص  . 2018ماستر، جامعة خمٌس ملٌانة، . سلوك وتوجٌهات األستاذ الجامعً نحو النشر العلمً .  بوشناخ، حفٌظة ؛ دوالفٌة، مرٌم 
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 :نماذج النشر االلكتروني - 

 elxireكىك نمكذج لنشر اإللكتركني التجاري قامت عمى إعداده مؤسسة  :مشروع توليب

science  دكرية في الشكل اإللكتركني 84 كقد تـ إتاحة 1995-1991 في الفترة مف عاـ

 مقاال أي أف نصيب العدد الكاحد مف 2784عمى شبكة األنترنت بمجمكع إعداد بمغ 

 ميجابايت، ككاف اليدؼ مف كراء 39 تقريبا كقد بمغت السعة اإلختزانية ليـ 26.6المقاالت 

رساؿ المعمكمات عبر شبكات الجامعات  ىذا المشركع  قياس مدى فعالية تبادؿ البيانات كا 

كاألنترنت إلى طالب المختمفيف سكاء في معالميـ بالجامعات أي في منازليـ، كقياس بعض 

العكامل المرتبطة بيذا المشركع كالتكمفة كأسس التسعير كاإلشتراؾ كالمزايا التي يمكف 

الحصكؿ عمييا مقارنة بإرساؿ ىذه المعمكمات في شكل كرقي كاإلشتراؾ كدراسة إتجاىات 

 1.الطالب إزاء ىذا النكع مف النشر 

يمثل ىذا المشركع إحدى المحاكالت الفردية لمنشر اإللكتركني الذي بدأه :مشروع جوتنبرغ

 مف محاكلة لتحميل عدد مف الكتب التي تمثل عالمة بارزة في 1972مايؾ ىارت عاـ 

اإلنتاج الفكري العالمي كخاصة مع التركيز عمى األمريكي منو كقد أعطى ليذا المشركع إسـ 

مشركع جكتنبرغ كما يحممو ىذا اإلسـ مف داللة ترتبط ببدايات الطباعة كقد بمغ عدد الكتب 

                                                             
1 : https : // www. Djazairess. Com / djazai mews / 26218, / 17/02/2019, 14h 30 min. 
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 في شير يناير 1999التي تـ إتاحتيا في شكل إلكتركني ضمف ىذا المشركع حتى عاـ 

 1. كتابا كيتكقع أف يتزايد ىذا العدد إلى نحك عشرة آالؼ عنكاف 1596

 قامت مؤسسة المكتبات 1991منذ عاـ : مشروع دليممصادر المعمومات اإللكترونية3-3

البحثية بمتابعة النمك المطرد لمصادر المعمكمات اإللكتركنية مف خالؿ دليل بعنكاف 

acadeuic discussion listsand .newsletters .directory of electronic 

journals  كقد أشتير ىذا الدليل بتسمية تنبع مف إسـ المؤسسة التي أصدرتو كىك arl 

director كقد تضمنت كل طبعة منو نظرة مركزة عمى حالة النشر اإللكتركني في فترة 

 mishel عمى يد 1990إصدارىا، أي الطبعة كقد تككنت نكاة ىذا الدليل عاـ 

strangelove  خريج جامعة أكتاكا حيث قاـ بتجميع كل الدكريات كالنشرات في 

التخصصات األكاديمية المختمفة كالمتاحة عمى الشبكات األكاديمية كالتجارية في شكل قكائـ 

  bitnetكقد تـ تجميع ممفات ىذه القكائـ لتككف الطبعة األكلى مف الدليل كأتيحت عبر شبكة 

المتصمة بالخادـ الرئيسي لجامعة أكتاكا،كبعد ذلؾ تكالت طبعاتو مع إزدياد كبير في عدد 

 ليضـ ىذا الدليل أكثر مف ستة آالؼ عنكاف 1998المداخل حتى صدرت طبعة ثامنة عاـ 

 2.قاعدة بيانات كأكثر مف أربعة آالؼ مؤتمر إلكتركني في الطبعة اإللكتركنية مف الدليل 

 

                                                             
1

  .90-89ص ص . المرجع السابق . النشر اإللكترونً .  علٌان، ربحً مصطفى 
2

  . 15ص  . 2012نوفمبر  / 1433، رجب، ذو الحجة، 02، ع 18مج .  مجلة مكتبة الملك فهد الوطنٌة 
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: مجاالت النشر االلكتروني - 4

 :نشر األبحاث العممية 

حيث يحتاج الطمبة كالباحثكف إلى تكافر ىذا النكع مف المعمكمات أثناء بحثيـ، كيسيل ىذا 

النكع مف النشر تكفير المعمكمة لمحتاجييا ميما كاف محل كجكدىـ سكاء عف طريق 

الحصكؿ عمى المكاد مف مؤلفييا مباشرة اك مف األرشيف االلكتركني كخير دليل عمى ذلؾ 

أف القارئ يمكنو الحصكؿ عمى أية رسالة دكتكراه مف خالؿ الدخكؿ لمكقع الكاتب ليذه 

 pdf .1الرسالة كالمنشكرة إلكتركنيا عمى المكقع بصيغة 

: نشر الكتب والمحاضرات الدراسية الجامعية 

في ىذا المجاؿ يستطيع األستاذ الجامعي أف يختار الكتب كالمحاضرات التي يريد تدريسيا 

لطمبتو كنشرىا إلكتركنيا، ليدخل الطالب إلى ىذا النكع المحدد مف خالؿ أستاذ المادة 

ليحصل عمى المادة المطمكبة مع مراعاة أف بعض الجامعات تكفر الطابعات اإللكتركنية 

عالية السرعة لطمبتيا،كمف األمثمة عمييا مشركع بريمكس الذي قدمو الناشر ماكركىيل كىك 

 2.نظاـ لطبع اإللكتركني حسب الطمب لفصكؿ مف الكتب الجامعية 

 : الصحف والمجالت

                                                             
http 

 :// www elshami . Com / menu. Arabic .HTM، 10/04/2019،18h 20 min. 
2

 2011 – ه 1432مكتبة الملك فهد الوطنٌة، : دط، الرٌاض . النشر اإللكترونً لمصادر المعلومات على الوٌب .  بن عبد الرحمان المعثم، نبٌل 

  . 66ص . م  
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منذ كقت قريب أصبح باإلمكاف الكصكؿ إلى النص الكامل لصحف كالمجالت عف طريق 

 بتقديـ مرصد المعمكمات نيكسيس mead dtacentralالخط المباشر،  حيث قامت مؤسسة 

كيحتكي ىذا المرصد عمى النصكص الكاممة لمكانشطف بكست كالنيكزكيؾ كمقتطفات مف 

ركيترك كاألسكشيتد بكيس، كيستطيع المؤلفيف كالناشركف المحافظة عمى حقكؽ ممكيتيـ في 

التأليف كالنشر بعقد إتفاقيات مع مراصد المعمكمات تمنع المراصد مف إستخداـ أي مكاد مف 

 1.صحيفة أك مجمة إال بعد فقدانيا لصفحة الحداثة 

تتناكؿ ىذه الدكريات البحث األكاديمي، حيث يستطيع الباحث إرساؿ :الدوريات العممية 

بحثو بالبريد اإللكتركني لرئيس تحرير ىذه الدكرية المراد النشر فييا ليقـك ىذا بفحصو 

كتحديد لجنة التحكيـ لتقييـ البحث، كىنا إما أف تكافق لجنة التحكيـ عمى البحث أك تطمب 

تعديالت معينة أك ترفضو، كفي الحالة الثانية أي حالة التعديالت يستطيع الباحث بكل 

حظار المشتركيف بالدكرية بكجكد البحث  .  بساطة إجراء ىذه التعديالت ليتـ نشر البحث كا 

كبالرغـ مف سيكلة ىذه الطريقة في نشر الدكريات العممية كقمة تكمفتيا إال أنو لـ تصدر 

دكرية بالشكل اإللكتركني كحده حتى اآلف، حيث البد مف إستخداـ الطرؽ التقميدية كالبريد  

كىي منشكرات عادة ماتككف كثيرة التعديل كالتنقيح، كخير مثاؿ عمى  : نشر األدلة التقنية

 يصدر عف إدارة الطيراف الفيديرالية  hand book safety uspeter Aviationذلؾ كتاب 

                                                             
1

  . 71ص . النشر اإللكترونً، المرجع السابق .  علٌان، ربحً مصطفى 
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حيث يضـ تصاميـ كرسـك كيرسل بمكتب الطباعة الحككمي لتقـك بطباعتو كنشره، كيحتاج 

ىذا إلى فترات زمنية طكيمة قد تصل إلى شيريف أك ثالثة أشير عدا مف التكمفة العالية، 

كألف المفتشيف يحتاجكف بمعمكمات حديثة بإستمرار قامت إدارة الطيراف بنشر ىذا الكتاب 

 1Adobe Frame Makerإلكتركنيا عمى األنترنت عف طريق تصميمو بإستخداـ برنامج 

.  ككضعو عمى شبكة األنترنت ليستفيد المفتشكف منو  pdfكتحكيمو إلى صيغة 

تقـك اآلف معظـ المكتبات كخاصة المكتبات الجامعية كالعامة :فيارسوكشافات المكتبات 

بإتاحة فيارس مقتنياتيا عمى شبكة األنترنت ليستفيد منيا الباحثكف في أي مكاف، كذلؾ 

بإستخداـ طرؽ كثيرة في البحث منيا البحث بالكممات المفتاحية لمعناكيف كالمؤلفيف أك 

 .المكضكعات أك البحث عف طريق الرقـ الدكلي المكحد لمكتاب 

 Landsat Imagery/ Ecobase / Bralsمف األمثمة عمييا :الخرائط والصور 

système . 2 

 

 

 

                                                             
1

-42، ص ص 2002، قسنطٌنة، 02ع  . 01 بطوش كمال، المكتبة الجامعٌة وتحدٌات ثورة تكنولوجٌا الرقمٌة، مجلة المكتبات والمعلومات، مج

43.  
2

 .45بطوش كمال، المكتبة الجامعٌة وتحدٌات ثورة تكنولوجٌا الرقمٌة، المرجع نفسه ص 
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: مزايا وعيوب النشر اإللكتروني -5

: مزاياه

  كيعني ذلؾ إمكانية الحصكؿ عمى المعمكمة بسيكلة مف :السرعة في عمميات البحث العممي

 .جية كنقميا مف مكاف آخربكل يسر مف جية أخرى 

  حيث يمكف إدخاؿ كميات ىائمة مف المعمكمات :تكفير تكمفة إستخداـ الكرؽ كنفقات الطباعة

الذي يسع آلالؼ الكتب، كقد تككف مف أميات ((cdفي شريحة صغيرة مثل قرص الميزر

 .الكتب التي تتككف مف أعداد ىائمة مف الصفحات الكرقية 

  جراء المراجعة كالتعديل كاإلضافات إلكتركنيا  .سيكلة تحديث المعمكمات كا 

 حيث يقـك الناشر بنشر مايريده مف تعبير عف رأيو بكل صراحة :الحرية المطمقة في النشر

 كجراءة دكف رقابة أك قيكد أك حدكد لمادة النشر

  فتكمفة إرساؿ المعمكمات عف طريق األنترنت تككف أرخصبكثير مف :رخص تكمفة التكزيع

 1إرساؿ كتب كمطبكعات تحتكي عمى الحجـ نفسو مف البيانات كالمعمكمات

  إستخداـ نظـ النصكص المترابطة مثل اليايبرميديا ككذلؾ األكعية المتعددةmultimidia  

يضاحات كرسـك بيانية كأصكات، كتقدـ  كىي التكنكلكجيا التي تمزج النصكص بصكر كا 

                                                             
قسنطٌنة، : مطبوعات جامعة منتوري .  المعلومات اإللكترونٌة واألنترنت فً المكتبات، قسنطٌنة . عبد اللطٌف، صوفً 1

  . 21-20ص ص  . 2001
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تسييالت كبيرة مف خالؿ شبكة كثيفة بالمعمكمات كىذا بدكره يضيف عنصر التشكيق 

 .لممستفيد مف مؤثرات مختمفة 

  كذلؾ أف النشر اإللكتركني يحقق درجة عالية مف التنقل :سيكلة التنقل عبر المغات كالثقافات

. المرف بيف المغات مما يساىـ في نشرىا ككذلؾ بالنسبة لمثقافات كالدراسات المتعددة 

  البحث عف المعمكمة بما يتجاكز األساليب التقميدية ليبحر المستفيد في كـ اليحصى

 1.مف المعمكمات المتعمقة بمكضكع كاحد كتككف غاية في الدقة كالنفكذ 

  إذ كل مؤلف يستطيع نشر مؤلفاتو بنفسو المباشرة دكف كساطة :إمكانية النشر الذاتي

. كالناشريف كالمكزعيف 

  كىذه تعتبر ميزة ىامة ليذه الفئة مف :(المكفكفيف )إتاحة الكتب الناطقة لفاقدي البصر

. المستخدميف 

  حيث أف النشر اإللكتركني يقمل مف إستخداـ الكرؽ كىذا يعني :المحافظة عمى البيئة

عمى األشجار التي تقطع عادة لتحكؿ الى أكراؽ، كما ىك معمـك فالنشر اإللكتركني ىك نتاج 

، فنجد أف مزاياه التختمف كثيرا (الحكاسيب كاإلتصاالت كاألنترنت)تأثير تكنكلكجيا المعمكمات 

عف مزايا الحكاسيب كالشبكات كاألنترنت كلكنيا إكثر إتساعا إلرتباطيا بالنتاج الفكري 

 : كعميو تعددت المزايا كاآلتي2اإلنساني

                                                             
، 02ع  . 01مجلة المكتبات والمعلومات مج . المكتبة الجامعٌة وتحدٌات ثورة التكنولوجٌا الرقمٌة . بطوش، كمال 1

  . 43ص  . 2002قسنطٌنة، 
2

  . 313ص  . 2001دار الفكر، : دمشق . المعلومات وصناعة النشر . عٌسى العسافٌن، عٌسى 
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   السرعة العالية في الطباعة كظيكر الشكل اإللكتركني مع الكفاءة كالجكدة العالية

  تكفير في المساحات التي كانت تشغميا الكثائق كالممفات كالكتب الكرقية .

  سيكلة إجراءات الطباعة كالمراجعة كالتعديالت كاإلضافة .

  مكانية نقميا إلى حاسكب القارئ في المركنة العالية في التداكؿ بالمكارد اإللكتركنية كا 

. أي كقت بالمكاد مف دكف كمفة شحف أك رسـك البريد

  إزالة حكاجز المكاف أكالمسافات كاألكقات بيف منتج الشكل اإللكتركني أك المستفيد

. النيائي أينما كاف في العالـ 

  كسع النشر اإللكتركني مف القدرات القرائية كقمص إلى حد كبير مف مشكمة القراءة

. لممطبكعات التقميدية 

  إرتبط مصطمح النشر اإللكتركني بما يعرؼ بالنظاـ الالكرقي الذي عكض عف الكرؽ

نتاج المطبكعات متخمصا مف كافة المشكالت المعركفة  في جميع مراحل كأنشطة الطباعة كا 

 1.بصناعة تنشر المطبكعات الفنية كالتقنية كاإلقتصادية 

: عيوبو -2

  جكدة الحركؼ المقركءة عمى الشاشة التعادؿ جكدة الحركؼ المطبكعة حيث اليمكف

مقارنة جكدة حركؼ الكتاب الذي ال يقرأعمى الشاشة بجكدة حركؼ الكتاب المطبكع  

                                                             
ص  . 2014دار الجكىر لمنشر كالتكزيع، : دـ . النشر اإللكتركني كالتقميدي في العالـ العربي .  كامل شاىيف، شريف 1

 .  53-52ص 
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  الحاجة إلى كجكد بنية تحتية في مجاؿ اإلتصاالت كاألجيزة كالبرمجيات لتكفير الكتب

. المنشكرة إلكتركنيا

  كثرة المشاكل التي تتعرض ليا النصكص اإللكتركنية كالقرصنة أك السرقة أك إصابتيا

بالفيركسات أك تخزينيا، كىذا يؤثر عمى مدى تمتع المؤلفيف بحقكقيـ الفكرية ألنو غالبا 

. مايستحيل التعرؼ عمى المعتديف 

  يعد النشر اإللكتركني كسيط بارد يحد مف قدرة الفرد عمى نقل أحاسيسو كمشاعره كأفكاره

 1.مما يؤدي لإلنعزالية أحيانا 

  ألف المغة اإلنجميزية ىي األساس في برمجيات فإف المغة العربية تعتبر دخيمة كقد يؤدي

ندثارىا كضعف مكاقعنا اإللكتركنية، كقد تتعرض لغتنا العربية إلى  ذلؾ إنعزالية كثائقنا كا 

التيميش كبالتالي إندثارىا مما يؤدي لمخطكرة عمى دكلنا العربية مف ناحية إقتصادية كثقافية 

. كسياسية 

  الشريحة الكبرى مف الناس التستطيع اإلستفادة مف النشر اإللكتركني لعدـ معرفة إستخداـ

. األجيزة اإللكتركنية أك لكبر السف أك لضعف البصر 

  حاجة النشر اإللكتركني لتكفير بيئة تقنية متطكرة كمتقدمة في المجتمعات المستخدمة لو

باإلضافة لمخبرة كالميارة الفائقة، كقد تتكافر ىذه البيئة في بعض المجتمعات مما يمنع مف 

 1.اإلستفادة منيا عمى الكجو األكمل 

                                                             
1

  . 314ص . المرجع السابق . المعلومات وصناعة النشر .  عٌسى العسافٌن، عٌسى 
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  يرشد النشر اإللكتركني الممخصات التقميدية المطبكعة لممادة مما يقمل مف أىمية رصيد

. النشر اإللكتركني 

  اليمكف التعميق كالكتابة كالتأشير إالبعد الحصكؿ عمى النسخة الكرقية .

   إفتقار المجالت اإللكتركنية لممقاييس المكحدة لمتعامل معيا فقراءة بعض المجالت تحتاج

،كىذا يعني حاجة المكتبات إلمتالؾ  cemmon groundإلستخداـ برمجيات مختمفة مثل 

كتخزيف أكثر مف برمجية، كربما يؤدي ذلؾ ألعباء مادية كتكنكلكجية عالية مع مراعاة أنو بيف 

الحيف كاآلخر تظير أجيزة إلكتركنية متطكرة كتكمف ىذه األجيزة مبالغ طائمة ذلؾ أنيا مرتفعة 

 2. الثمف 

  التستطيع أي جية التأكيد أف الحفظ كالتخزيف اإللكتركني ىك األفضل خاصة بكجكد كثرة

الطمب عمى التكصيل بالشبكة التي تعجز أحيانا عف تحقيق جميع اإلمكانات المتاحة حيث 

يدخل المالييف األشخاص مما يككف ظغط عمى ىذه المكاقع مع مراعاة اف بعض الدكؿ تحظر 

. شبكة األنترنت 

  القرصنة عمى األجيزة الخاصة :عدـ إحتراـ الخصكصية كفقداف سرية المعمكمات

كالمعمكمات،فيناؾ لصكص بيانات يقكمكف بالقرصنة عمى األجيزة الخاصة بتخزينيا أك سرقة 

 .المعمكمات منيا 

                                                                                                                                                                                              
دار الهدى، : قسنطٌنة  . 02، ع 02مج . مجلة المكتبات والمعلومات . النشر اإللكترونً ومكتبة المستقبل .  كرٌم، مراد 1

  . 147ص . 2005
ص .  ه 1433، األمن والحٌاة، ذو القعدة 366،  ع 02مج . مجلة المكتبات والمعلومات . النشلر اإللكترونً مزاٌاه ومشاكله .  دمحم خلٌفة، عادل 2

57 .  
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  1.اإلدماف عمى األنترنت 

 :خالصة الفصل 

يصالو  في األخير نقكؿ أف النشر اإللكتركني كسيمة فعالة كجد ىامة لبعث اإلنتاج الفكري كا 

إلى مختمف فئات المجتمع مقارنة بالنشر التقميدي الذي يعتمد عمى الكسائل التقميدية في 

النشر التي تحتاج إلى كقت طكيل كالصعكبة في نشر الكثيقة بسبب اإلجراءات الطكيمة التي 

تمر بيا، فمقد ساىـ النشر اإللكتركني بشكل كبير في تطكير المكتبات الجامعية نظرا لما 

تمتاز بو مف سرعة كدقة في كصكؿ المعمكمة إلى المستفيد كما يعتبر أحد المعايير التي 

تقيس مستكى التقدـ الفكري كالكعي الحضاري في المجتمعات، غير أف المزايا الكثيرة لمنشر 

اإللكتركني التمغي العديد مف الجكانب السمبية ليا،حيث تشيد التقنية خصكصا كفضاء 

األنترنت عمكما الكثير مف المشاكل كالعراقيل كلعل مف أبرز مايقمق الناشر عمى شبكة 

األنترنت ضياع حقكؽ الممكية الفكرية في ظل غياب اإلطار القانكني الذي ينظـ التعامالت 

اإللكتركنية في كثير مف دكؿ العالـ مايعززه تصاعد كتيرة القرصنة كالجرائـ اإللكتركنية مف 

 التي تسعى إليو الدكلة إلى تطكير برمجيات الحماية لمحد مف ىذا اإلختراؽ، إختراؽ لممكاقع

فالبرغـ مف اإلتجاىات السمبية التي تقف حاجزا أمامو أال أنو يبقى النشر اإللكتركني يشق 

. طريقو نحك األماـ مف خالؿ إستمرار التدفق المعمكماتي عمى الشبكة العنكبكتية 

 

                                                             
1

  .  205ص  . 2000مكتبة الدار العربٌة للكتاب، : القاهرة . المعلومات وتكنولوجٌا المعلومات . دمحم فتحً، عبد الهادي
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 :تمهيد 

  يعتبر البحث الميداني إحدى األدوات المستعممة في البحث بيدف إستقصاء المعمومات 

الالزمة لبناء موضوع معين أي بحث ما، والتحقق من عناصر اإلشكالية المطروحة 

سابقا، والتي تيدف إلى التعرف عمى مدى تأثير النشر اإللكتروني بالمكتبات الجامعية، 

وبذلك فقد إعتمدنا في دراستنا ىذه عمى وسيمتين لجمع البيانات وىما المقابمة والمالحظة 

كإجابة عمى الفرضيات المراد دراستيا، وذلك من خالل مجموعة من األسئمة قدمت 

لمسؤولة المكتبة المركزية بجامعة العموم والتكنولوجيا بوالية وىران بيدف الحصول عمى 

 .إجابات من خالل تصريحات تتعمق برأييا إتجاه الموضوع 

  الدراسة الميدانية :الفصل الثالث

 تعريف مكان الدراسة  : المبحث األول

 :تعريف جامعة العموم والتكنولوجيا - 1

 تقع جامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف بدائرة بئر الجير في الجية الشرقية :الموقع 

 . Kanzo tangeلوىران وقام بتصميميا 

 من طرف رئيس 1986 نوفمبر 03تم تدشين جامعة العموم والتكنولوجيا بتاريخ : النشأة 

، 1975 أفريل 29 في 27/75الجميورية السابق الشاذلي بن جديد رحمو هللا تحت قرار 

وىي تحتوي عمى مجموعة من اليياكل القاعدية، مدرجات، قاعات الرسم، شبكة اإلعالم 

 .....اآللي، مطعم، مكتبة مركزية، قاعات المحاضرات وقاعات األعمال الموجية 
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 .فيي تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع عممي إداري وثقافي 

 تحتوي الجامعة عمى معيد الرياضة :المعاهد 

  : كميات وىي كالتالي07تحتويالمكتبة عمى :الكميات 

 .كمية الكيمياء -1

 .كمية الفيزياء -2

 .كمية الرياضيات واإلعالم اآللي -3

 .كمية اليندسة الميكانيكية -4

 .كمية اليندسة المعمارية والمدنية -5

 .كمية اليندسة الكيربائية -6

 .كمية الطبيعة والحياة -7

 :حسب نظام الجامعة فإن نيل شيادة من الشيادات اآلتية يكون حسب المدة المستحقة 

 . سنوات من الدراسة 03شيادة الميسانس بعد -1

 .شيادة الماستر بعد عامين -2

 . سنوات من البحث العممي 03شيادة الماجيستر بعد -3

 .شيادة الدكتوراه تكون حسب موضوع البحث -4
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 :تعريف المكتبة المركزية - 2

تعد المكتبة المركزية بجامعة العموم والتكنولوجيا بوىران العماد األساسي الذي يقف 

عميو البحث العممي، وخاصة أن المكتبة تحتك بنوع من التكنولوجيا والحداثة إلعتمادىا 

  .PMBعمى برنامج 

 تقع المكتبة في قمب الجامعة وىي تحتل موقع مناسب يوفر اليدوء لروادىا وىي :الموقع 

 . التبعد كثيرا عن قاعات التدريس مما يسيل الوصول الطمبة وىيئة التدريس إلييا 

 بمعيد اليندسة 1979 أبوابيا في شير فيفري GCMOفتحت المكتبة المركزية ب 

 03 دمحم بوضياف في USTOالمدنية والميكانيكية السانيا وىران، وبعد فتح الجامعة 

، أصبحت المكتبة ذات مساحة وقدرة إستيعاب متطمبات المستعممين فصار 1986نوفمبر 

 :لممكتبة موقعين 

 . بئر الجير USTO:الموقع األول 

 .IGCMO:الموقع الثاني 

 :مستويات المكتبة المركزية - 3

  :تشمل المكتبة عمى خمسة طوابق

تشمل بنك اإلعارة، ويحتوي عمى مخزن الكتب في جميع التخصصات :الطابق األرضي 

بو أربعة مصالح لممعالجة الوثائقية كالفيرسة والتصنيف وتقديم خدمات اإلعارة والخدمات 
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اإلرشادية لمقراء لتسييل الحصول عمى المواد المكتبية، وبنك اإلعارة مخصص لطمبة 

 .الميسانس في كل التخصصات 

 يحتوي ىذا الطابق عمى قاعة المطالعة الحرة يفصمو بيو يشمل عمى :الطابق الثاني 

 تحتوي 01خزانات عرض الكتب ومكتب خاص لمحراسة وبو عونين لألمن والقاعة رقم 

الرياضيات، الفيزياء والكيمياء، اإلعالم اآللي، البيولوجيا، : عمى التخصصات التالية

 .الرياضة، البيئة، التاريخ والعموم 

 :يشمل قاعتين لألنترنت :الطابق الثالث 

 .القاعة األولى مخصصة لسنوات تحضير الميسانس السنة األولى والثانية 

القاعة الثانية مخصصة ألصحاب التحضير العممي لمرسائل شيادة الماستر والدكتوراه، 

  .L3وكافة األساتذة و 

 قاعات لمدوريات، وقاعتان لممطالعة الحرة ويفصل بينيما 03يحتوي عمى  : الطابق الرابع

 .شباك اإلعارة لطمبة الماستر والدكتوراه واألساتذة 

 :يحتوي عمى  : الطابق الخامس

 .مكتب محافظ رئيسي لممديرة -

 .مكتب السيكريتاريا -

 .مكتب المصمحة المركزية لمجرد -
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 :مهام المكتبة المركزية - 4

 ":تتميز المكتبة بعدة ميام بحيث تتمثل فيما يمي 

  تقديم الخدمات لمختمف األماكن والتي تتمثل في اإلطالع واإلعارة واإلرشاد. 

  خدمة المستفيدين. 

  تزويد المجتمع بالقوى العاممة والمؤىمة تأىيال عاليا والقادرة عمى اإلسيام في عممية

 .التنمية 

  تسيير وتنظيم مصالح المكتبة. 

  معالجة المعمومات وتصنيفيا إضافة إلى عممية الجرد. 

  تصنيف المذكرات وا عارتيا مع إتباع جدول إستعمال زمن معمول بو وتستعمل

 .كنموذج يستعين بو الطمبة 

  رقمنة كل المذكرات ووضعيا في أقراص مصنفة حسب رقم التصنيف والتخصص 

 .أنظر الممحق  : الهيكل التنظيمي لممكتبة- 5

 .داة جمع بيانات الدراسة أ:المبحث الثاني 

لمقابمة مع مسؤولة المكتبة، محافظ رئيس المكتبة المركزية بجامعة  ا أجريت:المقابمة - 

  .2019 – 05 – 05العموم والتكنولوجيا وىران يوم 
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 : عرض وتحميل المقابمة - 6

 النشر اإللكتروني بالمكتبة: المحور األول 

 ىل تحتوي المكتبة عمى شبكة األنترنت ؟  : 1س

 . نعم تحتوي ىذه المكتبة عمى شبكة األنترنت  :1ج

  ىل تستخدم المكتبة لمنشر اإللكتروني ؟ :2س

 نعم تستخدم المكتبة لمنشر اإللكتروني لكن ليست بنسبة كبيرة ألنو يمزم تجييزات  :2ج

 .كثيرة ليذا النوع من النشر 

 ماىي أنواع النشر اإللكتروني في ىذه المكتبة ؟ :3س

 تتوفر المكتبة عمى نشر إلكتروني تتمثل في الكتب اإللكترونية، بطاقة فيرسية  :3ج

 .إلكترونية، ومذكرات تستعار آليا وأقراص مضغوطة 

  ماىي مجاالت النشر اإللكتروني في ىذه المكتبة ؟ :4س

  . SNDL- SDZ- BMB من مجاالت النشر اإللكتروني التي ننشر فييا ىي  :4ج

  مامدى إستخدام النشر اإللكتروني في مكتبتكم ؟ :5س

مكانيات  :5ج  يستخدم النشر اإللكتروني تماشيا مع التطورات التكنولوجية الحديثة وا 

 .الدولة الجزائرية 

  ماىي الخدمات األساسية التي تقدميا النشر اإللكتروني في ىذه المكتبة ؟ :6س
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 تتمثل ىذه الخدمات في البحث البيبميوغرافي واإلعارة والبحث عبر الحواسيب،  :6ج

 التزويد 

 :تحميل المحور األول 

إعتمادا عمى إجابات مسؤولة المكتبة فإننا نرى أن النشر اإللكتروني بيذه المكتبة قميل 

 .نوعا ما 

كما الحظنا أن ىناك رغبة في تطوير النشر اإللكتروني، ذلك باإلعتماد عمى خبرة العمال 

األخصائيين في ىذا المجال لتقديم خدمات جيدة لممستفيدين وذلك نظرا إلتجاىيم الكبير 

 .نحو اإلعارة اآللية، والبحث المستمر عمى شبكة األنترنت 

 . السياسة المنتيجة لمنشر اإللكتروني :المحور الثاني - 3

  ىل تخصصون ميزانية محددة إلقتناء تجييزات النشر اإللكتروني ؟ :1س

  في الوقت الحالي اليوجد ميزانية محددة إلقتناء تجييزات النشر اإللكتروني  :1ج

  ماىي المشاريع المستقبمية لكم في ىذا المجال ؟ :2س

 من مشاريعنا المستقبمية أننا نحاول قدر المستطاع إلنشاء مكتبة إلكترونية خاصة  :2ج

نشاء قاعدة بيانات لممكتبة   .بالكمية وتصميم موقع إلكتروني خاص بالمكتبة وا 

  ىل التجييزات كافية ومناسبة لعمل النشر اإللكتروني بمكتبتكم ؟ :3س

 . ال بالطبع ليست كافية فيناك ضرورة لزيادة التجييزات اإللكترونية  :3ج

  ىل ىناك ضرورة إلستخدام النشر اإللكتروني في الخدمات المكتبية ؟ :4س
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 نعم ىناك ضرورة ممحة إلستخدام النشر اإللكتروني تتمثل في إدخال تكنولوجيا  :4ج

الحديثة في خدمة المكتبة الجامعية ألنيا تسيل العمل عمى المكتبيين كما أنيا تضمن 

 .لممستفيدين والباحثين خدمات أفضل وأسرع من الخدمة التقميدية 

  ماىي مؤىالتكم البشرية لتطبيق ىذه التكنولوجيا ؟ :5س

 نممك مؤىالت بشرية كفء فمعظم عمال المكتبة أخصائيين معمومات ومتكونين  :5ج

 .إكتسبو الخبرة في ىذا المجال 

 ىل ترون بأن إعتماد تطوير النشر اإللكتروني بمكتبتكم لو إنعكاس عمى تطوير  :6س

 الخدمات المكتبية ؟ 

نعم الشك في ذلك فإعتماد النشر اإللكتروني بالمكتبة لو إنعكاس إيجابي في تطوير  :6ج

الخدمات المكتبية والدليل يتجمى في إتجاه الطمبة نحو إستعمال الفيارس اآللية أكثر من 

 .الورقية 

 :تحميل المحور الثاني 

يتم إقتناء تجييزات النشر اإللكتروني بمكتبة العموم والتكنولوجيا بوالية وىران إعتمادا 

عمى ميزانية واحدة لبناء رصيدىا المكتبي إضافة إلى مايتضمن بو عمال المكتبة من 

مؤىالت يمكنيا أن تمبي رغبات الباحثين والمستفيدين إال أن خدمات المكتبة لم ترقى إلى 

مسيرييا، وذلك لما يتعرضيم من مشاكل خاصة في الميزانية القميمة التي تشكل عائقا 
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كبيرا أمام تطمعاتيم المستقبمية نحو تطوير ىذه المكتبة بإنشاءىم لمكتبة إلكترونية وقاعدة 

 .بيانات خاصة بيا 

 معوقات إستخدام النشر اإللكتروني في المكتبة  : المحور الثالث- 

 ىل تواجيكم صعوبة في إستخدام النشر اإللكتروني ؟:  1س

نعم تواجينا في بعض األحيان صعوبة في إستخدام النشر اإللكتروني تتمثل في :  1ج

 ......األنترنت ضعيفة، إنقطاع الكيرباء 

 ماىي مزايا النشر اإللكتروني ؟:  2س

لمنشر اإللكتروني مزايا التحصى نذكر منيا السرعة في حصول عمى المعمومات : 2ج

باإلضافة إلى تقميص الوقت و نقص التعب مقارنة بما ىو تقميدي وتبادل المعمومات عن 

 ...بعد 

 ماىي عيوب النشر اإللكتروني ؟:  3س

من عيوب النشر اإللكتروني نذكر منيا ضعف البصر من كثرة النظر في :  3ج

 .الحواسيب، وتحكم اآلالت في اإلنسان 

ىل تسعى ىذه المكتبة إلى تطبيق النشر اإللكتروني لتقديم خدماتيا أم تستخدم :  4س

 النشر التقميدي ؟ 

نعم تسعى المكتبة إلى تطبيق النشر اإللكتروني لتقديم خدماتيا بدال من النشر :  4ج

 .التقميدي 
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 ماىي اإلقتراحات والحمول الالزمة إلستخدام النشر اإللكتروني ؟:  5س

من أىم اإلقتراحات والحمول المقترحة ىي توفير تجييزات مالئمة، إرسال :  5ج

 .المعمومات عن طريق األنترنت وذلك لربح الوقت 

 :تحميل المحور الثالث - 

عند إجابة مسؤولة المكتبة عمى األسئمة توصمنا إلى أن المكتبة أثناء إستخداميا لمنشر 

اإللكتروني تواجو عدة مشاكل من بينيا صعوبة في ىذه التقنيات، باإلضافة إلى نقص 

 .الخبرة في ىذا المجال 

ولو عدة مزايا منيا سرعة الوصول إلى المعمومات، ومن بين عيوب النشر اإللكتروني 

 .ضعف األنترنت 

فمممكتبة مستقبل زاىر في ظل إستخداميا ليذا النوع من النشر ومن بينيا مواكبة 

 .التطورات الحديثة وتمبية مختمف إحتياجات المستفيدين 

 : النتائج العامة لمدراسة - 7

  ىناك رغبة كبيرة من طرف محافظ المكتبة والموظفين إلستخدام النشر اإللكتروني

 .بكل أشكالو، وذلك إلرضاء المستفيدين 

  تعاني المكتبة من مشاكل كبيرة تتمثل في عدم توفير األجيزة الكافية ونقص

 .الميزانية المخصصة لمنشر اإللكتروني 
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  تتوفر المكتبة عمى نشر إلكتروني، ولكن بنسبة قميمة تتمثل في المذكرات والكتب

 .اإللكترونية 

  تستخدم ىذه المكتبة اإلعارة اآللية. 

  ستعمالو وسرعة الحصول إليو جعل محافظ سيولة إستخدام النشر اإللكتروني وا 

 .المكتبة يحبذ توظيفو 

عمى الرغم من أن عمال المكتبة يحسنون التعامل مع النشر اإللكتروتي إال أن ىذا اليمنع 

 .من معاناتيم من بعض الصعوبات 

 :تحميل نتائج الدراسة عمى ضوء الفرضيات -8

من خالل المعمومات التي تحصمنا عمييا في الدراسة الميدانية فقد تمكنا من الحصول 

 .عمى مجموعة من النتائج فسنحاول من خالليا تحقيق فرضيات الدراسة أو تقييميا 

 :الفرضيةاألولى 

تسعى المكتبة الجامعية إلى تطبيق النشر اإللكتروني فقد تحققت ىذه الفرضية من خالل 

النتائج المتحصل عمييا وذلك لرغبة محافظ المكتبة أو الموظفين عمى إستخدام النشر 

اإللكتروني ألنو يقدم خدمة أفضل لممستخدمين من خالل اإلعارة اآللية لمكتب والمذكرات 

 .اإللكترونية 
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تمعب تكنولوجيا المعمومات دور ىام في تفعيل وتطوير النشر : الفرضية الثانية 

 .اإللكتروني في المكتبات الجامعية 

لقد تحققت ىذه الفرضية من خالل النتائج المتحصل عمييا في المقابمة وذلك برغبة 

محافظ المكتبة عمى إستخدام النشر اإللكتروني في المكتبة الجامعية، وذلك راجع إلى 

إعتمادىا عمى تكنولوجيا المعمومات لتقديم الخدمات لممستفيدين وتمبية إحتياجاتيم إلقتناء 

 .ىذا النوع من النشر 

أىم المشاكل والمعوقات التي تواجييا المكتبة الجامعية في تطوير  : الفرضية الثالثة

النشر اإللكتروني الحاجة إلى التعمم في إستخدام بعض البرامج لمخصول عمى الكتب 

 .اإللكترونية

لقد تحققت ىذه الفرضية وذلك لوجود مشاكل ومعوقات تواجييا المكتبة الجامعية في 

تطوير النشر اإللكتروني ألنيا تحتاج إلى متخصصين في إستخدام بعض البرامج 

لمحصول عمى الكتب اإللكترونية، وذلك من خالل توفير التجييزات والموازم واإلمكانيات 

 .المادية والبشرية بغرض تحسين اإلستعمال الجيد ليذه البرامج 

من الخدمات التي تقدميا مؤسسات النشر اإللكتروني في المكتبات  : الفرضية الرابعة

 .الجامعية خدمة التسويق المباشر عبر الوسائط اإللكترونية 

لقد تحققت ىذه الفرضية من خالل النتائج المتحصل عمييا في المقابمة، وذلك من خالل 

تبادل المعمومات مع المكتبات األخرى عن طريق الوسائط اإللكترونية لتسييل عممية 
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ختصار المسافات والحصول عمى المعمومات بسرعة وتمبية  اإلعارة، وذلك لربح الوقت وا 

 طمبات المؤسسات التي تستخدم النشر اإللكتروني، و

 : إقتراحات الدراسة -9

 :لقد قمنا من خالل دراستنا ىذه بتقديم جممة من اإلقتراحات والتي تمثمت فيما يمي 

  ستخدام النشر اإللكتروني  توفير التجييزات والموازم التي تساعد عمى توظيف وا 

  ،التدريب والتكوين المستمر لعمال المكتبة دون إستثناء مع إعطاء الفرصة لمجميع

 .وىذا من أجل اإلستعمال الجيد لمنشر والتحكم في التقنيات الحديثة 

  ضرورة إنشاء مكتبة إلكترونية تمكن مستفيدييا من إستغالليا عن بعد وبالتالي

 .تقدم خدمات إضافية 

  ضرورة التحكم في طرق وأساليب وتقنيات البحث. 

  توفير اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة بغرض تحسين الخدمات المكتبية

 .وتطوير نتائج البحث العممي 

  ضرورة إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية. 

  توظيف متخصصين في اإلعالم اآللي لتسيير قواعد البيانات الموجودة وتحسين

 .أداء العمال 
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  : خالصة الدراسة الميدانية

لقد توصمنا من خالل دراستنا ىذه إلى أن النشر اإللكترونية يمعب دور كبير في تحسين 

الخدمات المكتبية في في الجامعات من أجل خدمة المستفيدين، فال يجوز الحديث عنو 

فقط، بل البد أن يرافق ذلك الحديث عن أمور أخرى ىامة تتصل بيا، أال وىو التكثيف 

من الدوريات التدريسية لمموظفين، وعمى أي مكتبة توفير اإلمكانيات المادية والبشرية قبل 

أن تفكر في إدخال التقنيات الحديثة في أعماليا وخدماتيا، فيبقى اليدف الرئيسي لممكتبة 

تزويد المستفيدين بنوعية مالئمة من المعمومات لتخصصاتيم وذلك باإلعتماد عمى 

األساليب الجديدة في تطوير وتحديث الموارد المكتبية وكذلك العمل عمى تزويد بميارات 

 .البحث عن المعمومات وذلك بإستخدام النشر اإللكتروني 
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 :خاتمة 

    شيد ىذا العصر تطورات تكنولوجية فائقة مست مختمف المجاالت، والنشر اإللكتروني 

ىو واحد من ىذه المجاالت إذ أصبح من الضروري إعتماده في المكتبات الجامعية، 

ومختمف مراكز المعمومات بيدف مواكبة مافرضو ىذا النوع من تكنولوجيا المعمومات الذي 

أصبح لو أىمية كبيرة تزداد يوما بعد يوم، فعمى ىذا األساس تم التوصل إلى الدور الذي 

يمعبو النشر اإللكتروني في تطوير خدمات المكتبات الجامعية من خالل اإلرتقاء بو وتمبية 

ختصار الوقت والتكمفة، وذلك  حاجيات المستفيدين من المعمومات بأسرع الطرق وأيسرىا وا 

بالرغم من أن بعض المكتبات الجامعية لم تطبق بعد النشر اإللكتروني، وكان اليدف من 

ىذه الدراسة إعطاء صورة عن واقع إعتماد النشر اإللكتروني في مكتبة جامعة العموم 

والتكنولوجيا حيث لم تصل بعد إلى تطمعات روادىا في تطبيق ىذا النوع من النشر، لذلك 

فإن إعتماد المكتبات الجامعية عمى النشر اإللكتروني أصبح يكتسي أىمية بالغة في الوقت 

الحالي وخاصة مع التطورات التكنولوجية الحديثة وتطبيقاتيا في المكتبات الجامعية، وما 

ذلك من آثار إيجابية في تحسين نوعية الخدمات المكتبية وسيولة التعامل مع مستفيدييا مما 

سيل الوصول إلى المعمومات وىذا اليتحقق إال بتوفير اإلمكانيات المادية والبشرية، وتكثيف 

الجيود من أجل التحكم الجيد في النشر اإللكتروني، ألن المكتبة الجامعية تحتاج إلى 

. اإلتحاد والتعاون مع المكتبات األخرى لتبادل الخبرات وخمق روح العمل 
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    وفي األخير يمكن القول أن جامعة العموم والتكنولوجيا بوىران تسعى إلى تطبيق النشر 

اإللكتروني، وذلك لتقديم ماىو أفضل لممستفيدين، عن طريق إستخدام أحدث التكنولوجيات 

والحرص عمى مسايرتيا لتحقيق ىدفيا الرئيسي أال وىو إستخدام النشر اإللكتروني بأحسن 

.  الطرق واألساليب ألنو أصبح أكثر ضرورة في وقتنا الحالي 
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 جامعة مستغانم

كمية العموم االجتماعية 

قسم العموم اإلنسانية 

شعبة عمم المكتبات 

تخصص تكنولوجيا وهندسة المعمومات  

النشر اإللكتروني بالمكتبات الجامعية الجزائرية : بعنوان 

 

دليل المقابمة موجه لمحافظ المكتبة المركزية بجامعة العموم والتكنولوجيا وهران  

 

في إطار التحضير لنيل شهادة الماستر حول موضوع النشر اإللكتروني في المكتبات 
. الجامعية الجزائرية 

 

نرجو منكم قبول إقامة مقابمة شخصية معكم إلمدادنا ببعض المعمومات الخاصة كيفية 
. تطبيق النشر اإللكتروني في مكتبتكم 

 : تحت إشراف :                                                   من إعداد الطالبتان

لزرق الهواري  . د* درويش زهية                                                      *

بصافي سعدية  *
 



 :دليل المقابلة

 النشر اإللكتروني بالمكتبة: المحور األول 

ىل تحتوي المكتبة عمى شبكة األنترنت ؟   : 1س

 ىل تستخدم المكتبة لمنشر اإللكتروني  :2س

 ماىي أنواع النشر اإللكتروني في ىذه المكتبة ؟ :3س

  ماىي مجاالت النشر اإللكتروني في ىذه المكتبة ؟ :4س

 مامدى إستخدام النشر اإللكتروني في مكتبتكم ؟  :5س

 ماىي الخدمات األساسية التي تقدميا النشر اإللكتروني في ىذه المكتبة ؟  :6س

.  السياسة المنتيجة لمنشر اإللكتروني :المحور الثاني 

 ىل تخصصون ميزانية محددة إلقتناء تجييزات النشر اإللكتروني ؟  :1س

 ماىي المشاريع المستقبمية لكم في ىذا المجال ؟  :2س

  ىل التجييزات كافية ومناسبة لعمل النشر اإللكتروني بمكتبتكم ؟ :3س

 ىل ىناك ضرورة إلستخدام النشر اإللكتروني في الخدمات المكتبية ؟  :4س

 ماىي مؤىالتكم البشرية لتطبيق ىذه التكنولوجيا ؟  :5س

 ىل ترون بأن إعتماد تطوير النشر اإللكتروني بمكتبتكم لو إنعكاس عمى تطوير  :6س

الخدمات المكتبية ؟ 

 معوقات إستخدام النشر اإللكتروني في المكتبة  : المحور الثالث- 

ىل تواجيكم صعوبة في إستخدام النشر اإللكتروني ؟ :  1س



ماىي مزايا النشر اإللكتروني ؟ :  2س

ماىي عيوب النشر اإللكتروني ؟ :  3س

ىل تسعى ىذه المكتبة إلى تطبيق النشر اإللكتروني لتقديم خدماتيا أم تستخدم النشر :  4س

التقميدي ؟  

ماىي اإلقتراحات والحمول الالزمة إلستخدام النشر اإللكتروني ؟ :  5س
 



 :مستخلص

    تمثمت ىذه الدراسة في النشر اإللكتروني في المكتبات الجامعية، حيث كانت 
الدراسة الميدانية في جامعة العموم والتكنولوجيا بوىران، وقد إتضح لنا من خالل ىذا 
البحث أن النشر اإللكتروني يحظى بإىتمام أكبر من قبل المستفيدين نظرا لما يقدمو 

من خدمات في مجال المكتبات وتفعيميا، وىذا مايستدعي بذل مجيود أكبر في 
دخال التكنولوجيا الحديثة  تحسين الخدمات المكتبية، وكذا مسايرة مستجدات العصر وا 

 .في المكتبة الجامعية 

 :الكممات المفتاحية 

النشر اإللكتروني، المكتبات الجامعية، تكنولوجيا المعمومات، المكتبة المركزية 
USTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


